
 

 

 

 

Núm. 04/2013 

 

 

 

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

EL DIA 21 DE MARÇ DE 2013 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia vint-i-ú de març 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, en Joan Babeli i Shawa, na Josefa 

Montañola i Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon 

Fornell i Alsina i na Judith Saus i Moreno, a l'objecte de celebrar sessió ordinària, prèviament 

convocats per avui. 

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

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

 

 

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

 

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

 

 

ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE LLEIDA SOBRE CIUTATS I P OBLES PER L’EDUCACIÓ 

AMBIENTAL  

 

Seguidament l’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa dóna lectura a la Declaració aprovada per 

l’Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat el dia 7 de març de 

2013, que diu el següent: 



“DECLARACIÓ DE LLEIDA 

LES CIUTATS I ELS POBLES PER L’EDUCACIÓ AMBIENTAL  

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat vol reconèixer el paper decisiu que ha  

protagonitzat l’educació ambiental en la transformació de la nostra societat.  

Les ciutats i pobles estem convençuts que l’educació ambiental és una font de creació de  

consciència, de valors i de coneixement basada en una nova relació entre les persones i el  

medi, i que és una eina imprescindible per generar corresponsabilitat en la ciutadania i nous  

models de governança participativa.  

Les ciutats i pobles afirmem que l’educació ambiental és també un instrument de gestió  

ambiental necessari, sense el qual no es poden explicar els canvis que ha experimentat la  

societat en àmbits de sostenibilitat tan estratègics com ara la gestió dels residus, l’eficiència  

energètica, la mobilitat, la qualitat de l’aire, el cicle de l’aigua o la protecció del territori i de la  

biodiversitat.  

L’educació ambiental també ha fet evolucionar la percepció ambiental de la població en una  

direcció que ha elevat les garanties de qualitat de vida i de funcionament de les nostres ciutats  

i pobles.  

Esperonada per les primeres fites internacionals, com ara la Carta de Belgrad o la Cimera de  

Rio, la societat catalana ha destacat com a pionera en l’aplicació de l’educació ambiental en el  

nostre entorn més proper i, fins i tot, en el context europeu.  

En aquesta tasca hi han tingut i encara hi tenen un paper essencial el món local i els  

ajuntaments, que entenen que cal posar en marxa projectes i serveis d’educació ambiental que  

donin suport a la seva gestió ambiental municipal.  

Bona prova n’és el reconeixement que en el darrer any ha tingut la ciutat de Lleida, que ara  

ens acull, la qual va ser guardonada amb el Premi Ciutat Sostenible en la categoria d’educació  

ambiental per la Fundació Fòrum Ambiental.  

Els ens locals s’han vist acompanyats per la resta d’administracions i han rebut el suport de la  

tasca innovadora i pionera de les diputacions i de la Generalitat de Catalunya.  

Les ciutats i els pobles volem reconèixer també el paper de la societat civil té en aquest àmbit:  

el ric teixit d’entitats veïnals, socials i del tercer sector ambiental, les empreses i els  

professionals de l’educació ambiental i, molt especialment, la ciutadania . La seva capacitat de  

generació de consciència social, de mobilització, de creació de corresponsabilitat i d’implicació  

han estat i són indispensables.  

Avui, en el context de contenció pressupostària i de cooperació necessària entre actors, la  

Xarxa considera que l’educació ambiental és més essencial que mai per garantir una gestió  

ambiental municipal eficient i de qualitat. És per tot això que els membres de la Xarxa de 

Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat,  

Acordem, 

Potenciar les polítiques d’educació per la sostenibilitat en el món local, que és el que està  

més proper a la ciutadania, perquè estem convençuts que són una font de valors ambientals i  

de coneixement i perquè constitueixen una de les garanties d’èxit de la gestió ambiental  



municipal i de l’eficiència en l’ús dels recursos naturals i econòmics.  

Impulsar l’educació ambiental per avançar en la implementació d’un nou model de  

governança participativa que ens porti a una societat més sostenible.  

Demanar la màxima coordinació entre les administracions per tal de crear sinergies que  

condueixin a optimitzar la sensibilització ciutadana i els resultats de la gestió ambiental. Per  

part nostre, ens instem com a ajuntaments a ser generosos a l’hora de compartir els nostres  

recursos amb altres entitats locals i ens comprometem a adherir-nos i participar activament en  

alguna de les campanyes de sensibilització que s’organitzin des de la Xarxa.  

Reconèixer el paper que tots els actors intervinents, han jugat en la implementació de la  

conscienciació ambiental en la societat catalana, i en particular el de les entitats d’educació  

ambiental i el tercer sector ambiental de Catalunya amb qui cal potenciar sinèrgies mútues.  

Continuar promovent la participació de la ciutadania, perquè el món local entén que la  

gestió ambiental municipal es mou cada cop més en el marc de la coresponsabilitat.  

Potenciar l’educació ambiental formal, ja que els centres educatius segueixen sent un espai  

de creació de coneixements i de consciència ambiental i un àmbit d’aprenentatge de la  

coresponsabilitat ambiental. Alhora, aprofitar l’espai educatiu per donar a conèixer la tasca  

municipal en matèria de sostenibilitat i capacitar el professorat i els alumnes; i afavorir la  

creació de xarxes escolars i espais d’intercanvi entre actors educatius, com a elements de  

potenciació de la sostenibilitat i de la cohesió territorial.  

Promoure l’educació ambiental no formal en l’àmbit dels adults i del públic familiar, i en  

particular amb la població amb més dificultats d’accés a la informació ambiental.  

Treballar plegats amb el sector empresarial a través de les polítiques de responsabilitat  

social, per fomentar l’activitat econòmica verda i les possibilitats d’ocupació en el sector de  

l’educació ambiental i la sostenibilitat.  

Incorporar les noves tecnologies de comunicació, per tal d’aprofitar els avantatges que  

proporcionen en matèria de sensibilització i per facilitar l’accessibilitat als recursos de  

comunicació, així com per assegurar drets fonamentals com ara la garantia d’accés a la  

informació ambiental i la participació pública en la presa de decisions.  

Establir lligams amb les xarxes educatives nacionals i internacionals, a través de la mateixa  

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, per desenvolupar objectius i projectes comuns  

que promoguin la complicitat de la ciutadania en l’impuls de les polítiques ambientals locals. 

Introduir la transversalitat de l’educació per la sostenibilitat en el propi àmbit municipal,  

per tal que el personal dels ajuntaments exerceixi com a actor exemplaritzant de la  

coresponsabilitat ambiental i dels comportaments ambientalment correctes.  

Invertir en educació ambiental, per l’efecte multiplicador que els efectes de la inversió tenen  

en eficiència i estalvi dels recursos.  

Finalment, ens instem a presentar la Declaració de Lleida en els respectius plens municipals  

abans del 5 de juny i a notificar a la presidència de la Xarxa els acords que s’hi adoptin, per tal  

de donar el màxim suport al compromís local envers l’educació ambiental.  

13a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  



Lleida, 7 de març de 2013” 

El Ple, per unanimitat, va acordar  adherir-se a la citada Declaració. 

 

 

ADHESIÓ ACORD XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SO STENIBILITAT PER UN 

AIRE MÉS NET 

 

Seguidament es dóna compte de l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 

per un Aire més Net del dia 7 de març de 2013, que diu el següent: 

“La contaminació de l'aire segueix sent una preocup ació per a la salut pública i el medi 

ambient.  

Es considera que és una de les causes principals de diverses malalties cardiorespiratòries, 

entre elles l'asma (actualment la pateixen el doble de persones que fa 30 anys). Diversos 

estudis científics han evidenciat que la contaminació atmosfèrica que prové del trànsit rodat 

s’associa no només amb efectes a curt termini (major incidència de malalties i morts 

cardiorespiratòries en dies amb pics de contaminació), sinó també amb efectes a llarg termini a 

causa de l’exposició crònica a aquests contaminants.  

S’estima que un 21% de la població urbana està exposada a partícules en suspensió per sobre 

del límit diari europeu: una reducció dels nivells d’aquest contaminant representaria un 

increment d’uns 14 mesos en l’esperança de vida. 

Des de fa anys s’estan adoptant mesures, com el control de les emissions de substàncies 

nocives a l'atmosfera i la millora de la qualitat dels combustibles, que han contribuït a avançar. 

No obstant això, el problema de la qualitat de l’aire a les ciutats segueix sense resoldre’s, 

especialment per contaminants com el diòxid de nitrogen i el  material particulat, malgrat s’han 

aconseguit reduir les emissions de molts contaminants, per exemple el plom i el diòxid de sofre.   

La Comissió Europea ha declarat el 2013 com l’Any de l'Aire , arran del procés per a  adoptar 

una nova estratègia pel que fa a la qualitat de l'aire i preparar noves propostes per millorar-la a 

tot Europa. En aquest sentit, l’edició 2013 de la Setmana Verda Europea se centrarà enguany 

en la qualitat de l’aire. 

La normativa europea en aquesta temàtica estableix que s’han de definir plans i programes per 

restablir els nivells de qualitat de l’aire en aquelles zones on se superin els valors de referència 

legislatius, amb l’objectiu de preservar la salut de les persones i el medi. 

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, organisme 

responsable de l'avaluació de la qualitat de l’aire a Catalunya, ha constatat que des de l’entrada 

en vigor del valor límit per al diòxid de nitrogen (NO2) i de partícules de diàmetre inferior a 10 

micròmetres (PM10) determinat per directives europees, es sobrepassen els valors límit de 



qualitat de l’aire reglamentats per aquests contaminants en un àmbit que comprèn 40 municipis 

de les zones de qualitat 1 i 2 de Catalunya. 

En aquest context, el Govern de la Generalitat va declarar zones de protecció especial de 

l'ambient atmosfèric la regió compresa en l’àmbit de diversos municipis de les comarques del 

Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per ambdós 

contaminants. Concretament, la zona de protecció especial per a l’ambient atmosfèric per NO2 i 

PM10 afecta els termes municipals següents: 

Badalona, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de 

Gramenet, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Esplugues de 

Llobregat, el Papiol, Pallejà, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu de 

Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, Badia del 

Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, 

Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, 

Terrassa, Granollers, la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del 

Vallès, Parets del Vallès i Sant Fost de Campsentelles. 

Les ciutats i pobles signatàries d’aquest acord coincidim que el problema de la qualitat de l’aire 

a les aglomeracions urbanes és evident, i que està causat principalment per la producció de 

gasos contaminants derivats del trànsit i especialment pels vehicles dièsel, tant si circulen per 

les vies urbanes com per les infrastructures de comunicació que travessen els termes 

municipals (contaminació difusa).  

Això fa que els problemes en la qualitat de l’aire tinguin un caràcter estructural i siguin d’abast 

territorial general, i per això hagin d’abordar-se des dels corresponents nivells de 

responsabilitat (europeu, estatal, regional) de forma coordinada. Actuar només al final de la 

cadena, sobre la ciutadania, perquè és més visible, no farà millorar de forma efectiva la qualitat 

de l’aire de les nostres ciutats. 

Una millora de la qualitat de l’aire de la Regió Metropolitana de Barcelona suposaria un benefici 

considerable per a la salut dels més de 4 milions d’habitants.  

Les ciutats i pobles mostrem la nostra preocupació per totes aquestes circumstàncies i per 

aquests motius 

I N S T E M 

1. A la Comissió Europea, al Govern de l’Estat i a la Generalitat perquè impulsin directives i 

mesures legislatives i reglamentàries de limitació dels carburants que produeixen òxids de 

nitrogen i altres emissions de gasos i partícules que poden afectar la salut. 

2. A la Comissió Europea a tenir en compte les ciutats i pobles en el procés per definir una 

nova estratègia pel que fa a la qualitat de l'aire i preparar noves propostes per millorar la 

qualitat de l'aire a tot Europa, i aportar finançament per aplicarles. 



3. Al Govern de l’Estat a aprovar i executar el nou Plan Nacional de Calidad del Aire y 

Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan Aire). 

4. Al Govern de la Generalitat de Catalunya a aprovar, aplicar i desenvolupar el Pla d’Actuació 

per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a Catalunya 2011-2015.  

De tal manera que les ciutats i pobles considerem que aquests plans estatal i 

regional constitueixen els fonaments a partir dels quals els ajuntaments hauríem de 

redactar posteriorment els respectius Plans Locals de Qualitat de l’Aire, per tal de 

definir les actuacions i concretar les mesures correctores pel que fa a la qualitat de 

l’aire en l’àmbit de les nostres competències municipals. 

5. Al Govern de la Generalitat de Catalunya a facilitar la participació de les ciutats i pobles, i 

de la comunitat científica, en el desenvolupament i aplicació del Pla d’Actuació per a la 

Millora de la Qualitat de l’Aire, mitjançant la creació de la Comissió de seguiment oportuna i 

d’acord amb els recursos que el propi Pla prevegi. 

Com a actuacions concretes a desenvolupar de forma prioritària, les ciutats i pobles 

D E M A N E M 

6. Al Govern de l’Estat que impulsi mesures de fiscalitat ambiental destinades a promoure un 

parc de vehicles de motor de menors emissions de contaminants locals a través de la 

modificació de l’impost especial sobre carburants per tal de gravar més el gas-oil que la 

gasolina, atès les emissions de NO2 i partícules que generen; i la modificació de l’impost de 

matriculació en funció de les emissions de NO2 i partícules dels vehicles. 

7. Al Govern de l’Estat que implanti un etiquetatge general dels vehicles de motor en funció de 

les seves emissions de NO2 i partícules com a incentiu visible pels compradors de vehicles.  

8. Al Govern de la Generalitat de Catalunya que realitzi un esforç per comunicar a la població 

de forma entenedora i pedagògica la informació i dades sobre la qualitat de l’aire: 

modificant l’Índex Català de Qualitat de l’Aire i ponderant les estacions de la Xarxa de 

Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de trànsit, suburbanes i de fons d’una 

mateixa zona. 

9. Al Govern de la Generalitat de Catalunya a donar suport a mesures de mobilitat sostenible i 

d’impuls de vehicles nets - i a definir aquest concepte -. 

10. A la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de les seves competències, que doni suport a les 

ciutats i pobles per tal d’aplicar els nostres compromisos i facilitar el coneixement, 

recopilació i intercanvi de bones pràctiques i promoure la publicació d’un Catàleg d’accions 

municipals per millorar la qualitat de l’aire, a publicar en el termini d’un any. 

Les ciutats i pobles entenem que, a l’escala local i al nivell de competències que pertoca, tenim 

un paper clau a desenvolupar per promoure un Aire més Net a les ciutats. Per aquests motius 

ens 



C O M P R O M E T E M 

1. A col·laborar i difondre l’any 2013 com a Any Europeu de l’Aire. 

2. A col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per avançar de forma consensuada i 

coordinada en l’abordatge de les causes que afecten la qualitat de l’aire atmosfèric al 

conjunt del territori i a cadascun dels municipis. 

3. A aprovar els Plans Locals de la Qualitat de l’Aire o incorporar els criteris de millora de la 

qualitat de l’aire als respectius Plans de Mobilitat i d’Energia Sostenible Local. 

4. A aplicar i impulsar accions en concordança amb les mesures que es detallin en el Plan 

Nacional de Calidad del Aire, en el Pla d’Adequació per la Millora de la Qualitat de l’Aire a 

Catalunya 2011-2015 i previstes en els nostres Plans locals per tal de millorar la qualitat de 

l’aire a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona.  

Aquestes accions podran incloure: 

a. L’impuls a mesures de fiscalitat ambiental local a través de la modificació de l’impost de 

circulació en funció de les emissions de NO2 , partícules i CO2, si així s’habilita als ens 

locals a nivell estatal. 

b. La col·laboració amb la Generalitat, com a administració competent, i resta d’entitats 

supralocals, per informar de forma coordinada a la població sobre els nivells de qualitat 

de l’aire i promoure actuacions conjuntes de sensibilització per un Aire més Net.  

c. La promoció de mesures per una mobilitat sostenible i l’ús de vehicles nets. 

d. L’adquisició de vehicles amb baixes emissions de NO2 , partícules i CO2 

e. La facilitació de la instal·lació d’infrastructures de recàrrega de vehicles de gas i 

l’extensió de la xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics. 

f. La jerarquització de la xarxa viària per als vehicles i per als vianants, i establir vies amb 

el trànsit restringit per anar a peu i en bicicleta.  

g. Sol·licitar en els projectes de noves edificacions (habitatges i oficines) espai suficient 

per l’aparcament de les bicicletes. 

h. I altres incloses en els Plans esmentats i el Catàleg d’accions municipals per millorar la 

qualitat de l’aire. 

Finalment, ens instem a presentar l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat per un Aire més Net en els respectius plens municipals i a notificar a la 

presidència de la Xarxa els acords que s’hi adoptin, per tal de donar la màxima visibilitat al 

nostre compromís. 



I a notificar a la Comissió Europea, el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de 

Catalunya el present Acord. Lleida 7 de març del 2013” 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que no sap ben bé si les declaracions que es 

presenten pel fet que toca i s’ha de fer ja que creu que haurien de ser més concretes, ja tot i 

que s’hi sumen consideren que estan poc treballades. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que en un principi es treballarà en la Comissió de 

Territori. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que volien fer una convocatòria després de 

la fira, concretament el dia nou. Si va bé a tothom es farà la reunió de Medi Ambient i també es 

parlarà d’aquestes dues declaracions que es presenten avui, així com de la convocatòria de 

Xarxa, per tal de veure les actuacions que hi havia previstes en relació a l’aigua i que no s’han 

pogut portar a terme, així quina nova orientació s’hauria de fer de cara aquest any que ve. 

També parlarem de la coordinació que hi haurà d’haver entre Medi Ambient i Educació de cara 

els centres i la resta del municipi. Tot això, a més, haurà d’anar lligat a la recollida del porta a 

porta, que també comportarà una bona campanya d’Educació ambiental. 

Finalment diu que si s’ha de canviar el dia de la reunió també es pot fer, que no hi ha cap 

problema. 

 

El Ple, per unanimitat, va aprovar adherir-se a l’anterior acord. 

 

 

APROVACIÓ INICIAL PROJECTE REHABILITACIÓ DEL LOCAL DEL GENERADOR DE 

CAL BERENGUER 

 

Vist el Projecte d’obra ordinària: “REHABILITACIÓ DEL LOCAL DEL GENERADOR DE CAL 

BERENGUER. FASE I i II”, redactat per l’arquitecte tècnic Joan Grau i Fargas, l’Alcalde 

proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar   inicialment    el  Projecte d’obra ordinària “REHABILITACIÓ DEL LOCAL 

DEL GENERADOR DE CAL BERENGUER I i II”,  amb un pressupost de contracta de setanta-

cinc mil nou-cents vint-i-vuit euros amb noranta cèntims (75.928,90 €) i quinze mil nou-cents 

quaranta-cinc euros amb set cèntims (15.945,07 €) d’IVA, redactat per l’arquitecte tècnic en 

Joan Grau i Fargas. 

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

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

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

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

 



Seguidament es passa la votació de l’anterior acord: 

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

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

Berenguer, na Judith Saus 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 8 vots a favor i 5 abstencions, queda aprovat l’anterior acord. 

 

 

MOCIÓ PRESENTADA PER CIU SOBRE LA SORTIDA 151 DE LA   C-25 

 

Seguidament es dóna compte de la Moció presentada pel grup local de Convergència i Unió 

relativa  a la inclusió d’Artés en la retoació de la sortida 151 de la C-25 al terme municipal 

d’Avinyo, i que diu el següent: 

“ Com a conseqüència de les obres realitzades a la C-25 pel que fa al desdoblament de la via, 

hem observat que ha desaparegut la indicació d’Artés en la sortida situada al terme municipal 

d’Avinyó, concretament en la 151. 

Creiem que és molt important tornar a recuperar la senyalització  per tal de no induir a errors i 

complir amb la principal funció de facilitar l’arribada a la nostra població.  Cal tenir en compte 

que la sortida 151 és molt utilitzada per vehicles que vénen de la direcció Vic – Girona.    

El fet de poder figurar Artés a la retolació de l’eix transversal, és important per la funció 

informativa que fa del nostre municipi ja que aquesta  pot afavorir també aspectes socio-

econòmics.  

Som coneixedors que l’actual Equip de Govern va avenir-se a  retirar el rètol, una decisió que 

creiem que ha de ser  reconsiderada  pels arguments expressats. 

Un dels motius que es justifica per  retirar el rètol  és que els vehicles pesants han de travessar 

tot el municipi per accedir al Polígon Industrial. Nosaltres creiem que  aquest  fet pot ser 

corregit aplicant, a la sortida 151, el clàssic senyal d’un cercle concèntric per indicar el Centre 

de la Població i el clàssic senyal d’una fàbrica fumejant per indicar l’entrada 145 pel Polígon. 

Aquestes mesures són molt utilitzades per altres poblacions, que com Artés tenen més d’una 

sortida per arribar al municipi.  

Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de l’Ajuntament prendre 

els següents acords: 

• Iniciar els tràmits oportuns amb l'administració competent per solucionar la 

senyalització a la sortida 151 de la C-25 i recuperar les indicacions del municipi 

d'Artés  en aquest punt. 

• Demanar que en les sortides 145 i 151 s’inclogui la simbologia corresponent per 

indicar el Centre de la Vila i el Polígon Industrial.” 

 



- L’Alcalde recorda que quan el Servei de la Subdirecció general de carreteres de la Generalitat 

ens va plantejar aquest tema a l’Equip de govern, se’ns va dir que ens proposaven aquesta 

indicació. Com que no ho tenia per escrit vaig tornar a parlar amb el Servei perquè se’m 

ratifiqués el que se’m va dir en el seu moment i avui m’ha arribat per escrit la seva proposta 

que diu: “Amb l’execució de les obres de l’Eix transversal, la sortida senyalitzada per accedir al 

nucli d’Artés és la núm. 145 en tots els dos sentits de circulació. Anteriorment a les obres, Artés 

també estava senyalitzada a la sortida núm. 151, en sentit Manresa. Però tenint en compte el 

canvi que ha suposat les obres en la C-25 entre les sortides 145 i 151, on tenim la calçada 

desdoblada més segura, i amb una velocitat màxima de circulació de 120 km/h i d’acord amb el 

Pla director de senyalització de carreteres de la Generalitat, el millor itinerari, més segur i més 

ràpid per accedir a Artés des de l’Eix és mitjançant la sortida145, ara també venint de Vic i no 

com estava ara sortint a la sortida 151 i circular 5 km per una carretera convencional de xarxa 

comarcal com és la B-431. Per aquesta raó es va aprofitar l’execució de les obres per fer els 

canvis corresponents als plafons de circulació, entenent que és la millor solució.” Finalment, el 

sr. Ferran Camps, subdirector d’Explotació viària de la Direcció General de Carreteres de la 

Generalitat de Catalunya s’acomiada restant a la nostra disposició per qualsevol dubte o 

aclariment. 

Aquests són els criteris que han utilitzat per proposar-nos aquesta decisió, i des del primer dia 

ja us vaig dir que es tractava d’una decisió tècnica i no pas política. Es basa en uns arguments 

prou sòlids com són la seguretat, i a més la xarxa de la B-431 és una xarxa que genera un perill 

com a sortida de l’Eix. Cal dir també, però que la persona que és d’Artés la coneix perfectament 

i l’absència d’aquesta senyalització està pensada sobretot pels usuaris que venen de fora. 

L’Equip de govern agafarem com a criteri defensar la proposta que ens van fer des de la 

Direcció general de carreteres i, per aquest motiu, el nostre vot serà negatiu. 

 

- El regidor en Manel Parreño i Jimenez demana que, si aquesta carretera és tan perillosa, què 

s’ha de fer  amb el volum de cotxes i camions que hi circula. Reitera que el que el seu grup vol 

és la visibilitat d’Artés a l’Eix transversal i diu que si la carretera és tan perillosa potser caldria 

arreglar-la. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer explica que el seu grup no té molt clar aquest cas, però 

que potser es podria plantejar a la Direcció general de trànsit l’opció de senyalitzar, per 

exemple, Artés sud, Artés centre i polígon. Demana si s’han estudiat opcions per fer-ho 

d’aquesta manera, ja que hi ha molta gent que utilitza aquesta sortida. Afegeix que per aquests 

motius, ells s’abstindran. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga diu que el que es pretén és que no augmenti el trànsit 

d’aquesta carretera, ja que com més trànsit hi hagi significarà més perill també.  

 



- El regidor en Manel Parreño i Jiménez diu que el seu grup estaria d’acord amb el regidor 

Clotet en buscar més propostes i més solucions i en aquest cas, llavors, deixarien aquest 

assumpte sobre la taula. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que ell es pot comprometre a demanar a la 

Direcció General de Carreteres que ens ho expliquin però ells han fet un projecte i aquest és el 

que han executat. Diu que ells ja van quedar conformes amb la justificació que se’ls va fer en el 

seu moment. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí diu que no hi veu cap sentit deixar aquest assumpte 

sobre la taula, ja que pensen que s’hauria d’instar a l’Administració que faci el canvi de 

retolació i això potser caldria justificar-ho amb algun altre tipus d’argument que no pas un 

correu. Demana que Artés tingui més rellevancia a la C-25 amb un rètol més, tal com tenen 

molts altres municipis i que això considera que és positiu pel comerç i pel municipi en general i 

també per tal de facilitar a la gent la seva arribada al nostre poble. Aquesta sol·licitud també 

ens ha arribat per altres bandes de la gent del poble i segurament hi ha molta gent que 

comparteix la nostra petició. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que potser no és una solució deixar aquest 

assumpte sobre la taula i demanar una reunió. Afegeix que potser, a més del tema de la c-25, 

es podria plantejar el tema de la carretera venint des de Santpedor, on es marca Navarcles i no 

es marca Artés. Diu que potser abans que res s’hauria de mirar tota la retolació del nostre 

entorn  i mirar quins punts caldria modificar i també mirar si es creu que és necessari arreglar la 

carretera B-431 fins a l’Eix. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que el que si que es podria fer és mirar de demanar 

que es millorin els accessos d’Artés, però els criteris que s’exposen a la carta són uns criteris 

adoptats per la Generalitat i no pas per l’Ajuntament. 

Finalment s’acorda no votar el fet de deixar aquest assumpte sobre la taula i es passa a la 

votació de la Moció: 

 

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

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 M. 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 Moreno i en Ramon Fornell i Alsina. 

 

Vist el resultat de 5 vots a favor, 5 vots en contra i 3 abstencions, es necessari procedir a una 

segona votació: 



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 M. 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 Moreno i en Ramon Fornell i Alsina. 

Vist el resultat de 5 vots a favor, 5 vots en contra i 3 abstencions, i tenint en compte el vot de 

qualitat de l’Alcalde, queda desestimada l’esmentada Moció. 

 

 

APROVACIÓ HABILITACIÓ CRÈDIT EXTRAORDINARI I TRANSF ERÈNCIA DE CRÈDIT 

 

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

 

“ANTECEDENTS   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  

ACORDS 

PRIMER.- AUTORITZAR l’ expedient de crèdit extarordinari per un import total de 2.050,00 euros. 

SEGON.- AUTORITZAR l’ expedient de transferències de crèdit per un import total de 27.100,00 

euros. 



TERCER.-APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit número 2/2013, 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 

 

155 46503 Consell Comarcal. Arrenjament camins 2.050,00 Eur 

TOTAL                    2.050,00  Eur 

 

FINANÇAMENT 

 

BAIXA CRÈDIT 

 

155 21500 Manteniment mobiliari urbà 2.050,00 Eur 

TOTAL                             2.050,00 Eur 

 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 

 

PARTIDES DE DESPESA QUE AUGMENTEN 

161.61909 Base col.lector torrent               10.000,00 Eur 

171.22712 Servei de jardineria     10.000,00 Eur 

440.46501 Conveni espais industrials         100,00 Eur 

920.22706 Estudis i treballs tècnics       7.000,00 Eur 

PARTIDES DE DESPESA QUE DISMINUEIXEN 

151.12000 Sou grup A1       2.500,00 Eur 

151.12100 Complement de destí      1.000,00 Eur 

151.12101 Complement específic                 3.500,00 Eur 

162.22700 Servei recollida d’ escombraries               10.000,00 Eur 

171.21002 Manteniment jardineria                10.000,00 Eur 

440.46701 Conveni transport         100,00 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” 

 

Seguidament es passa la votació de l’anterior proposta: 



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

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

Berenguer, na Judith Saus 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 8 vots a favor i 5 abstencions, queda aprovada l’anterior proposta. 

 

ACORD APROVACIÓ EXPEDIENT I OBERTURA DEL PROCEDIMEN T OBERT DE 

LICITACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I JARDINERIA DE LS ESPAIS VERDS 

PÚBLICS I L’ARBRAT VIARI URBÀ D’ARTÉS 

 

Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu els articles 157 a 161 del 

TRLCSP, havent-se justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del 

procediment obert. 

Vistos els informes units a l’expedient emesos per la Secretària i l’Interventor.  

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament del contracte del 

“SERVEI DE MANTENIMENT I JARDINERIA DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS I L’ARBRAT 

VIARI URBÀ D’ARTÉS”. 

Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò disposat a 

l’article  110 del Real Decret Legislatiu 3/2011, en virtut del qual s’aprova el Text refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de 

licitació, així com l’aprovació de la despesa anual que ascendeix a 39.858,85 euros IVA a part. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  

Primer .- Ratificar el decret de l’Alcaldia del dia 5 de febrer de 2013 d’inici del procediment  

d’adjudicació del contracte “SERVEI DE MANTENIMENT I JARDINERIA DELS ESPAIS 

VERDS PÚBLICS I L’ARBRAT VIARI URBÀ D’ARTÉS” pel procediment obert. 

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert del contracte del “SERVEI 

DE MANTENIMENT I JARDINERIA DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS I L’ARBRAT VIARI URBÀ 

D’ARTÉS” pel període de 2 anys, prorrogable d’any en any fins a un màxim de 2 anys més. 

Tercer.-  Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte.   

Quart.- Aprovar la despesa anual del contracte que ascendei x a 39.858,85 euros IVA a 

part. 

Cinquè .- Publicar l’anunci de convocatòria de licitació del contracte al BOP i al perfil de 

contractant de l’òrgan de contractació, concedint un termini de quinze dies per a la presentació 

de proposicions.  



 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina explica que el seu grup també ha participat en 

l’elaboració del plec de la jardineria, però per una qüestió de fons no hi donaran suport, ja que 

no estan d’acord amb la privatització dels serveis públics, i creu que fins i tot el mateix servei és 

més car que si fos públic. Ells aposten per la municipalització dels serveis, des del servei del 

cementiri fins la recollida de les deixalles. Afegeix que la seva línia sempre serà la defensa de 

la municipalització d’aquests serveis i per això hi donarem el nostre suport. 

 

Seguidament es passa la votació de l’anterior acord: 

Voten a favor: En Josep Candàliga i Freixa, na 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, na Josefa Montañola i Cortina, en Joan Babeli i Shawa i 

en Josep M. Camprubí i Salvó. 

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

Vist el resultat de 10 vots a favor i 3 abstencions, queda aprovat l’anterior acord. 

 

 

DONAR COMPTE DECRET MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 1/2013 PER 

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 2012 

 

Seguidament es dóna compte del Decret d’Alcaldia de data 10 de gener de 2013, que diu el 

següent: 

“DECRET 

ASSUMPTE: MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 1/2013 PER INCORPORACIÓ DE 

ROMANENTS  2012 PER IMPORT TOTAL DE 555.734,38  EUROS. 

D’acord amb el que determina l’article 175 del Text Refós de la Llei d’hisendes Local RDL 

2/2004 de 5 de març, els crèdits per a despeses que el darrer dia de l’exercici pressupostari no 

estiguin afectats al compliment d’obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, 

sense més excepcions que les previstes en l’article 182 del mateix text esmentat. 

Atès que una de les excepcions són els crèdits de projectes finançats amb ingressos afectats 

(amb excés de finançament o compromisos ferms d’aportacions) , per la qual cosa han 

d’incorporar-se obligatòriament, excepte que es desisteixi total o parcialment d’iniciar o 

continuar l’execució de la despesa. 

Atès que les bases d’execució del pressupost estableix que al finalitzar cada exercici, i fent-hi 

referència, la Intervenció ha d’elaborar els estats pressupostaris que comprenen els romanent de 

crèdit de cadascuna de les procedències  enumerades a l’article 47.1 del real Decret 500/1990, de 

20 d’abril, i un informe en el qual consti si hi ha o no recursos per al seu finançament.  

És per tot això, que  

S’ACORDA: 



PRIMER.- Aprovar la incorporació obligatòria de crèdits de l’exercici econòmic 2012 per un 

import de  496.519,38 €, que es finançaran amb càrrec a ingressos afectats d’exercicis 

anteriors, d’acord amb la informació que s’annexa en aquest dictamen i que en resum s’ajusta 

al següent: 

 

PARTIDES DESPESA INGRESSOS 

FUNC ECON DESCRIPCIÓ 

CRÈDIT A 

INCORPORAR 

FIINANÇAMENT 

A INCORPORAR 

155 61905 Urbanització carre Fussimanya 8.065,19 8.065,19 

165 61904 E.P. Carretera Sallent 8.039,79 8.039,79 

155 61910 Millora connectivitat nucli antic 116.621,68 116.621,68 

161 61909 Base Col.lector del Torrent 363.792,72 363.792,72 

 

SEGON.- Incorporar l’ import de 59.215 € corresponent a les despeses degudament 

autoritzades i disposades en l’ exercici 2012 següents: 

Fun. Econ. Descripció       Import 

165.61904 E.P. Carretera de Sallent     4.991,70 € 

231.48000 Transferències acció social     2.015,86 € 

235.48900 Subvencions cooperació     9.745,37 € 

323.48900 Subvencions ensenyament     6.800,00 € 

330.48900 Subvencions entitats culturals    22.553,28 € 

340.48900 Subvencions entitats esportives    13.108,79 € 

Ho Mana i ho signa l’ Alcalde, a Artés el dia 10 de gener  de 2013, la qual cosa com a 

Secretària certifico.” 

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

A continuació es dóna lectura també al següent Decret de data 6 de març de 2013: 

“DECRET 

Vist l’expedient de liquidació del pressupost 2012 en el qual es posa de manifest l’execució de 

l’estat de despeses d’ingressos i despeses i es determina els drets pendent de cobrament i 

obligacions pendent de pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, el 

romanent de crèdit i el romanent de tresoreria. 

D’acord amb el que determina el Text Refós de la Llei d’Hisendes Local RDL 2/2004 de 5 de 

març, en el seu art. 191, i atès que la intervenció ha informat la liquidació de l’any 2012. 

Vist que l’òrgan competent per l’aprovació dels acords de gestió econòmica correspon a 

l’Alcaldia en relació a l’article 53.1 o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per qual 

s’aprova el Text Refós la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Aquesta Alcaldia 

RESOL: 



PRIMER.- Aprovar l’expedient de la liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici 2012 amb els 

documents que integren el mateix.   

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes DR Nets OR Netes Ajustaments  

RT 

pressupostari  

a. Operacions corrents 4.346.872,72 3.517.184,75   

b. Altres operacions no financeres 570.250,60 483.590,19   

1- Total operacions no financeres (a+b) 4.917.123,32 4.000.774,94   

2- Actius financers     

3- Passius financers  139.125,78   

RESULTAT PRESSUPOSTARI  4.917.123,32 4.139.900,72  777.222,60 

4- Crèdits finançats amb RTDG   77.376,46  

5- Desviacions de finançament negatives   187.975,30  

6- Desviacions de finançament positives   490.087,05  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2012     552.487,31 

 

ROMANENT DE TRESORERIA 

  ROMANENT DE TRESORERIA IMPORTS 

1 (+) Fons Líquids  Tresoreria    495.516,81 

2 

(+) DRETS PENDENT COBRAMENT A FI 

D'EXERCICI   1.959.329,64 

  PI - Exercici corrent  1.124.300,76  

  PI - Exercicis tancats  828.356,15  

  D'altres operacions no pressupostàries  6.672,73  

  (-) Ingrés pendent aplicació definitiva    

3 

(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A FI 

D'EXERCICI   846.878,57 

  PD - Exercici corrent  356.533,69  

  PD - Exercicis tancats  294.340,97  

  D'altres operacions no pressupostàries  196.003,91  

 (-) Pagament pendent aplicació definitiva    

I ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 1+2-3)   1.607.967,88 

II SALDO DUBTÒS COBRAMENT   448.950,59 

III EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT   557.268,12 

IV 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 

GENERALS (I-II-III)   601.749,17 

 



SEGON.- Donar compte al Ple Municipal, d'acord amb allò que disposa l'article 192.4 de la TR de 

la Llei d’Hisendes locals, en el que es diu que de la liquidació un cop aprovada s’ha de donar 

compte al Ple en la primera sessió que es celebri, així com comunicar el present acord al Ministeri 

d’Economia i Hisenda i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.   Artés, 6 

de març de 2013” 

 

- La regidora na Judith Saus i Moreno exposa que, tot i que hi ha hagut un increment 

d’ingressos i que s’han gastat menys diners dels que es preveien, els agradaria veure si s’han 

gastat els ingressos en els conceptes que hi havia previst o no. 

 

- El Roger Genescà i Campí diu que el Romanent de tresoreria d’aquest any s’ha augmentat 

respecte l’any anterior. Afegeix que, tenint en compte la Llei que ens està afectant com 

Ajuntament i que es va aprovar pel Govern espanyol, només permet destinar aquests diners a 

dues coses: a reduir el deute, que en el nostre cas tenim un Ajuntament poc endeutat, o bé 

permetre que hi hagi una liquiditat per al pagament de les factures dels proveïdors de 

l’Ajuntament. Pensem que això és fruit de la casualitat no d’una previsió i és per això que tot i 

que entenem que aquests 600.000 euros de Romanent ens permetrà estar més al dia en els 

pagaments, potser hi hauríem pogut estar igualment sense tenir aquests diners en certa 

manera congelats. Entenem que és positiu que hi sigui el romanent, ja que permet incrementar 

aquelles partides que queden esgotades durant l’any en curs, o fins i tot crear-ne de noves, 

però pensem que s’hauria de ser molt coherent i molt prudent per tal d’intentar que es generi el 

mínim de romanent de tresoreria. El nostre grup és conscient que en sortiran beneficiats els 

proveïdors perquè veuran pagades abans les seves factures, creiem que tot ha sigut fruit de la 

casualitat, no d’una planificació per part d’Hisenda de l’Ajuntament. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que aquesta és la seva percepció en referència 

a si és fruit d’una casualitat o bé és una previsió. Vull deixar que aquest és la seva percepció i 

no pas la intenció de l’Equip de govern. 

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

 

 

APROVACIÓ PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIA L DE CRÈDITS PER A 

DESPESES ADQUIRIDES DURANT L’EXERCICI 2012 PER IMPO RT DE 23.460,85 EUROS 

SENSE QUE EXISTEIXI PEL GLOBAL DE LA DESPESA CONSIG NACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA. 

 

Seguidament es dóna compte de la proposta presentada per la Comissió d’Hisenda, que diu el 

següent: 

 
 



“Vist l’informe d’Intervenció on es posa de manifest les incidències jurídico-econòmiques, 

afectant a l’estat de despeses com a conseqüència de l’existència de factures que figuren a la 

relació annexa per import de 23.460,85 €, corresponents a la prestació de serveis, 

subministraments i treballs diversos acreditats per diferents proveïdors com a conseqüència de 

la realització de despeses sense consignació pressupostària pel conjunt de la despesa, i d’ 

acord amb l’ annex que s’ adjunta al present. 

Aquestes factures han estat degudament conformades per les diferents regidories i reuneixen 

els requisits adients per pagar-les i, per tant, és procedent que la Corporació les aprovi i 

reconegui el crèdit que representa. 

L’article 18è de les Bases d’execució del pressupost, relatiu als requisits previs a l’aprovació de 

les factures, estableix que hauran de ser conformades pel regidor o tècnic de l’àrea 

corresponent així com fiscalitzades prèviament per la Intervenció. 

Atès l’article 173 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, respecte de l’exigibilitat de les obligacions 

prerrogatives i limitació dels compromisos de despesa i, en concret, l’apartat cinquè de 

l’esmentat precepte, que estableix que no es podran adquirir compromisos de despesa per 

quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en l’estat de despeses, essent nuls de ple 

dret els acords que no respectin l’esmentada norma. 

Atès l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I 

del títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei reguladora de les hisendes locals, i article 50 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,  funcionament i regim jurídic de les 

entitats locals, sobre la competència del Ple de la Corporació pel reconeixement extrajudicial de 

crèdits, quan no existeixi consignació. 

Atès que el dèficit produït serà finançat amb els crèdits de l’exercici 2013, i per tant restarà 

condicionat el seu pagament a la consignació efectiva del pressupost vigent, resultant que hi ha 

suficient crèdit a les partides corresponents. 

Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa d’ Hisenda, l’adopció dels 

següents  
 

A C O R D S: 
 

Primer .- RECONÈIXER a favor dels creditors que figuren a la relació annexa, per import de 

23.460,85 €, la prestació de serveis, subministrament i treballs diversos, doncs es tracta de 

prestacions efectivament realitzades i conformades oportunament per les diferents àrees, als 

efectes d’imputar-les a les corresponents partides del pressupost del 2013.   

Segon.-  Comunicar el present acord als serveis afectats.” 

 

Seguidament es passa la votació de l’anterior acord: 



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

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

Berenguer, na Judith Saus 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 8 vots a favor i 5 abstencions, queda aprovat l’anterior acord. 

 

 

APROVACIÓ MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL 

 

Atesa la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Artés, aprovada pel Ple en la sessió del dia 29 

de gener de 2013. 

Vista la proposta de la regidora de cultura, esports i joventut, sra. Elisabeth Carracedo i 

Mañosa de modificar el lloc de treball laboral, de caràcter temporal, de tècnica de cultura i 

joventut, pel de tècnic/a auxiliar de cultura i joventut i la seva corresponent classificació 

professional, passant del grup B al grup C1. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar inicialment la següent modificació de la plantilla: 

- Modificar el lloc de treball de personal laboral, de caràcter temporal, de tècnic/a de cultura, 

grup B, passant a denominar-se tècnic/a auxiliar de cultura i joventut grup C1. 

Segon.-  Exposar al públic aquest acord pel termini de quinze dies, mitjançant anunci al Butlletí 

Oficial de la província, per tal que es pugui examinar l’expedient i formular al·legacions i 

suggeriments si s’estima oportú. En el supòsit de no presentar-se al·legacions, l’aprovació 

inicial esdevindrà definitiva. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí explica que estem parlant d’un lloc de treball del qual fa 

més de vuit mesos que va plegar la tècnica de joventut i cultura i segons el seu parer s’han 

tingut bastant desateses les entitats i, especialment, els joves amb el tancament del Kanal. 

Afegeix que el seu grup, a la Comissió Informativa, ja va assenyalar la manca de transparència 

en el procés de contractació del tècnic de cultura i joventut, atès que s’havien aprovat unes 

bases per Junta de Govern i ja s’havien publicat fins i tot al B.O.P. Diu també que creu que 

s’hauria d’haver informat a l’oposició ja que en altres casos el seu grup també hi ha participat 

en aquests processos i han fet les aportacions oportunes. El que troben més greu és que les 

persones amb titulació superior no es poguessin presentar, privant així a persones que potser 

estan igual o més preparades per aquest lloc de treball. Recorda que el seu grup, en 

l’elaboració dels pressupostos d’aquest any, ja va comentar que no estava d’acord amb la 

modificació de la plantilla que es feia, que consistia en canviar la categoria d’A2, que era la que 

ocupava el tècnic de cultura, i passar-la a la categoria B. En aquell moment ja van expressar 

que l’esmentada plaça havia de tenir la categoria A2, com la resta de tècnics de l’Ajuntament. 

Explica que col·locar aquest tècnic en una categoria inferior significaria crear un greuge 



comparatiu en relació a la resta de tècnics, ja que al trobar-se en una categoria inferior mai 

podrà tenir el mateix sou. També diu que troben bé que s’hagi parat el procés i que avui 

s’estigui parlant d’això. Entenen que la proposta de passar el lloc al grup C sigui la que es 

presenta ja que va ser la que va generar més consens a la reunió del dijous, però afegeix que 

no és pas la que satisfà més al seu grup, ja que ells pensen que s’havia de mantenir la 

categoria d’A2. Finalment, diu que per aquests motius, el seu grup s’abstindrà a la votació. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer explica que, en el sentit de baixar la categoria del lloc a 

la plantilla i atès que sempre han defensat que el tècnic de cultura és una persona important, i 

en el seu moment ja va acceptar aquesta decisió per tal que hi pogués participar el màxim de 

gent, entenen però que el sou seguirà sent el mateix. 

 

- La regidora n’Elisabeth Carracedo i Mañosa explica que, pel tema de la informació, ja va 

demanar disculpes a la Comissió Informativa. Torna a dir que li sap greu. Recorda que la 

intenció és que la persona que entri ara hi sigui durant molt de temps. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que la plantilla sempre es pot modificar per Ple, 

però que s’ha de tenir en compte que aquest no era l’únic lloc de treball que s’havia de 

modificar i que, a més, amb el Decret del Govern central també es demanava un catàleg de 

llocs de treball que definís ben bé les tasques de cada lloc i les retribucions. Finalment recorda 

que el tema dels augments de sou, en aquests moments, està molt limitat i que serà necessari 

revisar el catàleg. Afegeix, però, que en aquest moment, la Diputació de Barcelona 

desaconsella fer-ho en aquest moment perquè, atès el Decret aprovat pel Govern de Madrid, 

tampoc es podria aplicar el resultat de la revisió. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí demana que, al pròxim Ple, vingui ja feta la modificació 

del catàleg per tal de poder fixar la retribució d’aquest lloc de treball i no es deixi passar més el 

temps. Recorda que encara falta que la Junta de Govern aprovi la nova convocatòria, i diu 

també que espera que les bases es consensuïn ja que de moment no se’ls han fet arribar. 

 

- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros vol deixar que constància que la proposta que es va 

fer del B2 recorda que tots estan d’acord en la importància i la rellevància d’aquest lloc de 

treball, però que li sap greu que no es valori la formació que es fa des del Departament 

d’Ensenyament pel que fa a les titulacions específiques i molt concretes que hi ha per 

desenvolupar aquestes tasques amb la titulació de tècnic superior d’animació sociocultural, una 

FP antiga. Explica també que el problema és que l’Administració pública no té en compte 

aquesta titulació i afegeix que l’Equip de govern el que volia era una persona formada en 

aquesta matèria, malgrat tingués més o menys experiència, però que volien posar rellevància 

en les persones formades específicament per al desenvolupament d’aquestes tasques. 

Podríem dir que si es considera que un tècnic de cultura ha de tenir una diplomatura en 



humanitats correspon a una percepció diferent, però vol deixar clar que fa més de dotze anys 

que hi ha una titulació específica i que és la de tècnic superior en animació sociocultural i que 

no hi ha cap carrera universitària que estigui plantejada per portar una àrea de cultura d’un 

Ajuntament.  

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer explica que per al seu grup el problema ha sigut de la 

manera que s’han modificat les coses sense donar cap tipus d’explicació. 

 

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, n’Ernest Clotet i 

Berenguer 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. 10/13. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí diu que aquesta setmana els va arribar la notícia que 

s’havia donat de baixa una treballadora de l’Ajuntament, concretament d’una de les 

Educadores de l’Escola Bressol i que, a arrel d’això, han vist que s’havia entrat una instància a 

l’Ajuntament signada per la majoria i pràcticament per totes les Educadores de l’Escola Bressol. 

Veient això, el seu grup s’ha plantejat diferents dubtes que voldrien que se’ls contestessin. Per 

començar, el regidor dóna lectura a la instància que diu “les sotasignants treballadores de 

l’Escola Bressol Moixaines d’Artés declarem el nostre desacord amb el procediment i execució 

de l’acomiadament d’una companya de l’Escola. Sota el nostre punt de vista i l’actual situació 

de l’escola, cal tenir en compte que actualment hi ha registrats 91 infants i amb una previsió 

que a principis d’abril s’incorporin 4 noves altes a les aules de lactants. El personal docent a 

partir d’abril serà d’11  i, tenint en compte que hi ha 3 persones a mitja jornada i una part de 

suport que assumeix la directora. Comptabilitzem doncs 9 persones a jornada completa. Sota 

la responsabilitat de 9 persones, no es compleix el mínim reglamentari de ràtios i això sense 



tenir en compte possibles baixes esporàdiques o absències del personal”. Afegeix que creu que 

en aquests moments hi ha una persona que està de baixa. 

Segueix “per altra banda, creiem que l’antiguitat del personal no s’ha respectat, trencant així la 

dinàmica que sempre s’ha portat a terme. 

Aquesta decisió també afecta la imatge que pot donar l’Escola de cara les famílies i els infants 

afectats i en el procés d’adaptació. A nivell general i pedagògic no es podrà oferir la qualitat 

que nosaltres voldríem dins el nostre projecte educatiu, el qual ha servit de referent a moltes 

escoles de la comarca. 

Per tots aquests motius, demanem una reunió de caràcter urgent amb la regidora d’Educació 

n’Anna M. Ginesta i l’Alcalde en Josep Candàliga.” 

Afegeix que aquest escrit no està signat només per una persona sinó per la majoria de les 

Educadores de l’Escola. També diu que troben il·lògic que aquestes alçades del curs 

s’acomiadi una treballadora. Diu també que es desprèn de la carta diversos dubtes com poden 

ser el compliment de la ràtio reglamentària. Demana com s’actuarà si hi ha alguna altra baixa 

de personal, a més de la que ja hi ha en aquest moment, i com es ressentirà a nivell pedagògic 

l’Escola. També demanen si s’han reunit amb les Educadores i si s’ha consensuat aquest 

acomiadament amb elles. 

Per la informació que tenen, el setembre s’hauria pogut obrir una altra classe de lactants i 

entenen que va ser la regidora d’Ensenyament que ho va desestimar i això va provocar que sis 

famílies haguessin de buscar plaça pels infants fora d’Artés. Afegeix que, justament ara que 

s’acaba d’obrir una classe de lactants, ara, acomiaden una Educadora. 

També demana una explicació de tot això i també demana si no era millor obrir la classe de 

lactants al setembre. Demana també si és prudent acomiadar una treballadora a quatre mesos 

de finalització del curs, tenint en compte que això suposa una indemnització per a l’Ajuntament, 

amb la possibilitat que d’aquí uns mesos o setmanes s’hagi de tornar a requerir aquesta 

educadora o bé una altra. 

Demana també si són conscients que amb aquesta decisió han dividit l’escola. 

És aquesta la millor manera de portar una regidoria d’Educació. També demanen si han tingut 

en compte l’impacte econòmic de les quotes pel que fa a les inscripcions, potser amb més 

inscripcions s’hauria pogut mantenir la plantilla. 

Diu que aquest any el romanent de tresoreria ha estat de uns 600.000 euros, ara era necessari 

reduir una persona i incrementar la llista d’atur? No hauria sigut millor esperar com anaven les 

inscripcions del pròxim curs.  

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que, primer de tot, es vol recordar que en el Ple de 

gener es va aprovar la modificació de la plantilla que ja contemplava una educadora menys, 

que al mateix temps significava que hi havia una aula tancada. Diu que seguidament es va 

exposar trenta dies al públic i que, a partir d’aquí, s’havia d’executar l’acció i que és 

l’acomiadament. 

Explica que hi ha diferents tipus d’acomiadament: 



El primer és l’acomiadament objectiu que és el que va aconsellar la Diputació de Barcelona i 

els serveis jurídics que s’han contractat. El segon és l’acomiadament improcedent i el tercer 

seria el voluntari. Una altra opció hauria sigut que la resta de companyes s’hagués reduït la 

jornada per poder cobrir aquesta situació. 

Aquestes eren les opcions que hi havia. Com Ajuntament vam proposar l’acomiadament 

objectiu que era el que ens havia aconsellat Diputació. Segons la Diputació, el primer criteri 

objectiu corresponia a l’antiguitat del lloc de treball.  

Vull explicar també que en el moment de la reunió, les educadores ja portaven aquesta carta 

feta, sinó, possiblement, haurien modificat algunes coses qui ho posava. 

Cal dir també que quan es tanca una aula, i segons la Diputació, toca treure una educadora, tot 

i que dieu que no estem complint les ràtios, segons el que marca la Llei 7/1985, a l’article 11, 

que parla de les ràtios, no és així. El que sí que és clar és que si hi ha una aula menys també hi 

ha d’haver una persona menys. 

En el moment de la modificació de la plantilla, des d’intervenció es va proposar que si no hi 

havia més alumnes inscrits no es podia continuar amb aquesta plantilla. 

Pel que deies en relació a l’aula que, potser, s’hauria pogut obrir el setembre. Vull recordar que 

s’havia d’obrir amb quatre nens i que si volem una escola sostenible, a vegades, cal prendre 

decisions molt difícils. Desitgem també que el mes de juliol tinguem les inscripcions necessaris 

per mantenir l’actual plantilla. 

Tots sabem que les baixes mèdiques no es poden preveure i és per això que, en aquests 

moments, la regidora està treballant amb la persona que substitueix a la directora i que és la 

Secretària qui ha assumit les tasques de direcció. 

Explica que la Llei preveu que les baixes es poden substituir, però que el que és cert és que no 

es poden mantenir una persona en una aula buida. Diu també que la persona que es va 

acomiadar se la va informar i va acceptar signar l’acomiadament. També se li va dir que si es 

volia es podia assessorar o emprendre alguna acció contra aquesta decisió.  

 

- La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa, primer de tot, diu que no es agradable haver 

d’acomiadar algú. 

En relació a la carta que ha llegit el regidor Genescà, diu que vol puntualitzar dues coses que 

no són correctes: De la previsió que s’incorporessin quatre  altes noves a l’abril dir que no era 

correcta ja que no són 4, sinó 3. Pel que fa al tema de si s’ha respectat la antiguitat del 

personal, vull dir-vos que hem sigut molt curosos en aquest tema i que s’han fet moltes 

consultes jurídiques per no errar-la. Afegeix que no es tenia prevista la baixa de la directora i és 

per això que ara s’està treballant amb la persona que ha assumit les tasques de direcció 

puntualment, per tal de tornar a reestructurar una mica l’escola i així poder intentar engegar de 

cara el pròxim dia dos amb la màxima tranquil·litat possible i amb les coses a punt. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que, segons el que s’ha dit,  a principis d’any 

es va aprovar la plantilla i avui hem vist que modificar-la no és pas massa difícil. També diu que 



veu que la instància que van presentar les educadores és del mateix dia que es va fer la reunió 

i diu que per tant ha d’entendre que no devien estar massa convençudes amb la resposta que 

se’ls va donar, tot i que com que no sé si la van presentar abans o després tampoc no ho puc 

afirmar. 

Afegeix que el seu grup creu que no era necessari fer l’acomiadament, són del parer que es 

tracta d’una decisió errònia.  

Demano un informe a Secretaria per tal que el 3 d’abril, que ja hi haurà la incorporació 

d’aquests tres nens nous, sobre si es compleix la Ràtio o no amb les treballadores que tenim. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa recorda que en la modificació de la plantilla ja es 

parlava d’1 Educadora, no pas d’1 Auxiliar. Aquesta va ser la modificació que es va proposar 

en aquell Ple i ningú va manifestar cap inquietud vers aquesta modificació de plantilla, cap 

persona d’aquest consistori. Es va fer un acomiadament objectiu que, segons diu la mateixa 

paraula i els serveis jurídics ens van aconsellar, ens van dir que tocava a l’Educadora menys 

antiga. És cert que hi havia una persona que havia entrat més recentment però com que la 

categoria era una altra no corresponia que s’acomiadés, i a més també hi havia un cas que per 

protecció familiar també quedava exclosa. 

Diu que la carta ja la van portar feta a la reunió i ell no la va llegir fins que no va haver entrat 

per registre. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí diu que pensa que no hi hauria hagut d’haver cap 

problema per reconsiderar la modificació de la plantilla. 

 

- El regidor en Manel Parreño i Jiménez recorda que la modificació de la plantilla ja es va deixar 

sobre la taula perquè es va creure que es necessitaven més dades per poder-la fer. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que es va mirar de fer a final de curs però no 

era viable. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que, potser, s’hauria hagut de fer a 

començaments del curs passat ja que es va obrir l’Escola amb dues aules tancades. En aquell 

moment ja es complia la normativa de ràtios i, evidentment, si es tanquen dues aules significa 

que hi hagi dues persones que no estan desenvolupant la seva feina com a Educadores. El 

temps ha anat passant mentre es buscava la manera més objectiva i tot aquest procés ha 

relentit el procés.  

 

- L’Alcalde explica una vegada més que com Equip de govern no volien fer fora ningú, però 

tampoc volien que el cost l’haguessin de suportar les quotes. 

 



- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu si així  se sabia des del juliol que s’hauria 

d’acomiadar algú. Diu que el seu grup pensa que des d’aquell moment s’hauria d’haver treballat 

perquè no passés el que està passant ara. Diu que és possible que s’hauria d’haver proposat 

amb més temps l’opció de repartir-se la feina entre totes les educadores, no un cop ja s’ha fet 

fora la persona. I si ja se’ls havia dit el setembre, potser al veure que no se’ls deia res més, va 

pensar que no es faria res ja fins que no s’acabés el curs. 

Afegeix que, segons li han fet arribar, la relació de la regidoria amb l’Escola no és, potser, tot el 

fluïda que hauria de ser. Diu també que, atès que gairebé totes respostes les donen l’Alcalde o 

bé les regidores sra. Pilar Valiente i sra. M. Àngels Crusellas, costa d’entendre el tema de la 

responsabilitat de la regidoria d’educació 

 

- La regidora na Judith Saus i Moreno diu que aquesta situació ve generada per una qüestió 

econòmica, de costos i també hi ha reduïda la subvenció de la Generalitat, i demana si tot això 

no derivarà en una baixada de la qualitat educativa i que el seu grup pensa que caldria treballar 

per tal de no arribar a situacions com aquesta. Afegeix que creuen que no es treballa amb la 

suficient planificació, que només es treballa a curt termini, tant a l’Escola Bressol com a l’Escola 

de Música. Pensen que es podrien proposar temes com la captació de nous alumnes, o fer 

convenis amb hisenda per tal que les famílies puguin accedir a les escoles. Finalment diu que 

pensen que hi ha una manca de responsabilitat de la regidoria en aquest sentit. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa, en referència al que comentava el regidor sr. Ernest 

Clotet, respon que es va transmetre l’estat d’aquesta situació a l’Escola i que, en un claustre, la 

directora va dir a les educadores que s’acomiadaria una persona i que seria una educadora. 

Però fins que no vaig tenir la seguretat de la persona que seria, no els ho vaig comunicar. 

Ara, amb la baixa mèdica de la directora, s’ha intentat complementar la tasca de direcció que 

ha assumit la persona que feia la feina de secretaria. Això, afegeix, s’ha fet per tal de seguir 

complint amb el tema de la ràtio.  Ara és difícil una previsió perquè la situació canvia molt 

ràpidament i repeteix que li sap molt greu haver hagut d’acomiadar una persona de la plantilla. 

Recorda, però, als caps de llista que va trucar als caps dels grups de l’Ajuntament per tal 

d’explicar-los com estava tot plegat. 

 

- La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa pren la paraula per respondre a la crítica que se 

l’hi ha fet sobre el fet que segons ells només hi ha un treball del dia a dia, sense cap previsió. 

Explica que, actualment, estan tancant una diagnosi de l’Escola de Música realitzada des de 

Diputació. Un cop tancada aquesta es farà la de l’Escola Bressol i que per tant tot aquest treball 

ja és una previsió. Sobre el comentari de si es treballa conjuntament amb les educadores, 

només aclarir que en diverses ocasions ens hem reunit la Directora, l’Alcalde i jo mateixa i que 

la Directora i jo hem tingut molt contacte, de la mateixa manera que ara el tinc amb la persona 

que fa les tasques de direcció. Per tant sóc del parer que les crítiques que s’han fet no tenien 

cap fonament. 



 

- La regidora na Judith Saus i Moreno respon que fer una diagnosi per saber com està la 

situació, quan fa vuit mesos que aquesta és crítica, no pensen que sigui una previsió. La 

previsió, per ells, consistiria en prendre decisions i planificar per solucionar la situació crítica. 

Fins i tot des de l’oposició s’havien proposat mesures per solucionar aquesta situació. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que, en relació al treball que s’ha fet a l’Escola de 

Música, els convocaran a una reunió amb la Diputació i l’Equip de govern el pròxim mes d’abril, 

i tothom qui ho vulgui hi podrà fer les aportacions que es cregui convenients. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí vol recordar que en l’aprovació de la plantilla, el seu 

grup hi va votar en contra. 

 

- L’Alcalde, en Josep Candàliga i Freixa, li recorda, però, que no van argumentar res de tot 

això. 

 

- El regidor en Josep M. Camprubí i Salvó explica que, a finals de la setmana passada, la gent 

gran va rebre una carta que deia “el motiu d’aquesta carta és informar-los que s’ha aprovat una 

nova ordenança referent al S.A.D. i la Teleassistència, que s’haurà d’aplicar a partir de l’1 de 

gener d’enguany, que vol dir que la tarifa de servei variarà respecte a la de l’any passat. Aquest 

cost es calcularà a partir dels nivells d’ingressos de l’usuari del servei. Caldrà que us adreceu 

als serveis socials d’aquest Ajuntament i entregueu la sol·licitud adjunta emplenada amb la 

documentació següent, referent a l’usuari o beneficiari del servei:  

Declaració de la renda del 2012 i, en cas de no fer-la, les pensions actuals o el justificant dels 

ingressos anuals. 

Data de termini de presentació de la sol·licitud i documentació: 15 de març de 2013.” 

Aclareix que els usuaris van rebre la citada carta entre els dies 13, 14 i 15 de març. 

Segueix la lectura de la carta “En el cas de no presentar la documentació i la sol·licitud 

corresponent abans de la data indicada, es donarà per suposat que ja no li interessa aquest 

servei d’ajuda a domicili o de teleassistència i es procedirà a donar-lo de baixa”. 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa demana que miri en quina data està registrada la carta. 

 

- La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa explica que, evidentment, en la citada carta hi ha 

un error i és el que fa referència a la renda del 2012, ja que hauria de dir 2011, atès que en 

aquests moments ningú pot presentar encara la del 2012. Afegeix que es va tractar d’un error 

que assumeixen. Continua explicant que la carta està registrada de sortides de Serveis Socials 

del 4 de març, però que degut al volum de cartes que es va portar a correus hi va haver un 

problema puntual amb l’oficina i això va fer que s’enrederís l’entrega. Pel que fa a la frase “En 

el cas de no presentar la documentació i la sol·licitud corresponent abans de la data indicada...” 



diu que, evidentment i atès el problema que hi ha hagut, s’acceptaran totes les sol·licituds 

encara que passin d’aquesta data. No es deixarà a ningú fora per aquest motiu. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que es tracta d’un error que hi ha hagut i que 

s’ha subsanat tan bé com s’ha pogut. 

 

- La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa afegeix que la Tècnica farà un seguiment de les 

persones que estan donades d’alta en el servei. 

 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina considera desafortunat el fet que les persones grans 

rebessin les cartes el mateix dia que s’acabava el termini. 

 

- La regidora na Josefa Montañola i Cortina exposa que vol fer un prec en relació a la 

convocatòria de premis Francesc Blancher, que ja fa deu anys que se celebra a Artés. Exposa 

que aquest any s’ha pogut comprovar que hi ha hagut un augment de poemes en la categoria 

Juvenil, però un descens en la categoria d’Adults i diu que pensen que per tal que la 

convocatòria sigui més motivadora seria oportú augmentar els premis de la categoria d’Adults 

en cent euros. Explica que aquesta inquietud també la comparteix els membres del jurat. 

 

- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros respon que, com a responsable de la Comissió de 

la Fira, li agrada que li demani en el Ple, però que s’hauria estimat més que ho fessin arribar a 

la Comissió de la Fira, a través del representant qui hi tenen. Tot i així, li diu que tant la 

regidora de cultura com ella mateixa ho traslladaran a la Comissió en la reunió que es farà per 

fer la revisió d’aquesta última Fira. 

- La regidora n’Elisabeth Carracedo i Mañosa afegeix que aquest fet ja li havia comentat la 

Bibliotecària. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí exposa que va entrar una instància a l’Ajuntament de 

data 14 de novembre, per part dels veïns del c/Pedrera i de la pl. Catalunya, on es demanava 

que s’arrangessin diverses coses que estaven malmeses i expressaven una mica la seva 

preocupació per la deixadesa que pateix el seu barri i proposaven accions concretes i no gaire 

cares per a subsanar-les. Afegeix que demanaven coses molt bàsiques i que li han comentat 

que encara no han rebut cap resposta. Diu que era una instància amb diverses signatures. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que vol aclarir que entre les signatures de la 

instància també hi havia la del regidor. Afegeix que, com ja ha explicat, s’ha fet el geotècnic de 

la plaça, les cates i l’estudi. Diu que aquest tema s’ha parlat a la Comissió de Territori i li 

recorda al regidor que ell també hi era. Recorda que el projecte d’aquesta plaça s’ha presentat 

amb la prioritat 1 dins la sol·licitud de subvenció del PUOSC, i tal com ja es va dir en la 



Comissió de Territori, es parlarà amb l’arquitecte i tots els regidors de les dues idees que hi ha i 

quan el tema sigui més clar també es parlarà amb els veïns. 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa afegeix que avui s’han començat a pintar diferents 

coses del municipi i està previst que es pinti l’STOP d’aquesta zona, tal com demanava la 

Policia Local en un informe. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí demana si es pot donar el més aviat possible una 

resposta a la instància, atès el temps que fa que va entrar a l’Ajuntament. 

 

- El regidor en Ramon Fornell i Alsina manifesta que, atès que demà és el dia internacional de 

l’aigua marcat per l’ONU i atès que Artés té una aigua tan pèsima, vol recordar el tema de la 

portada de l’aigua, perquè se’ls expliqués com està quest tema i quins passos s’estan seguint. 

També demana una còpia de l’última anàlisi de l’aigua de boca d’Artés i si també n’hi ha una 

anàlisi de l’aigua del Purgatori. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa recorda que en el seu moment ja els va comentar que 

no era un tema de l’Ajuntament ni d’Artés, ni de Calders, ni d’Avinyó, ni de Sallent, ni del 

Consell Comarcal. Afegeix, però, que hi ha hagut una notícia negativa i és la que aqusta 

setmana es va tirar enrere un fons FEDER de 169.000 euros, perquè ha caducat sense que 

l’ACA hagués fet la feina que li pertocava. És una obra que gairebé està acabada però que 

encara no s’ha posat en funcionament. Des de l’Agència catalana de l’aigua se’ns ha dit que es 

mirarà que es pugui solucionar aquest tema. Des del Consell comarcal s’han fet algunes 

al·legacions pel que fa al fet de tirar enrere el FEDER. Afegeix que si no es posa en 

funcionament aviat, quan es vulgui fer faran falta molts diners per reparar-la i tornar-la a deixar 

en condicions. Finalment diu que, despres de setmana santa, tornaran a parlar-ne tots els 

alcaldes afectats amb el Consell Comarcal i l’ACA. 

 

- La regidora na Judith Saus i Moreno, sobre el tema de les taxes, demana si es podrà treballar 

sobre la modificació de les taxes de l’Escola de Musica i l’Escola Bressol. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa exposa que potser caldria esperar-se a les dades que 

es donaran el mes d’abril de l’Escola de Música i que si el mes de maig tinguessin també 

l’estudi de l’Escola Bressol, ja que llavors disposarien de molta més informació sobre aquest 

tema per parlar-ne. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer recorda que el mes de desembre es va aprovar l’opció 

de fer l’Ajuntament una mica més transparent, demana si ja s’ha començat a treballar aquest 

tema. 

 



- La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros respon que ja ho va comentar al responsable del 

tema econòmic i van quedar que ho farien de forma trimestral, que els anava millor per 

organització i que quan s’acabi aquest trimestre es farà. 

 

 

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

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

 

 


