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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'EX CM. PLE DE 

L'AJUNTAMENT EL DIA 29 DE GENER DE 2013 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia vint-i-nou de gener de dos mil tretze, essent les vint-i-una hores, 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, na Josefa Montañola i Cortina, en Joan Babeli i Shawa, en Josep 

M. Camprubí i Salvó, n’Ernest Clotet i Berenguer i en Ramon Fornell i Alsina, a l'objecte de 

celebrar sessió extraordinària, prèviament convocats per avui.  

Excusen la seva absència els regidors en Manel Parreño i Jiménez i na Judith Saus i Moreno. 

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. 

 

 

APROVACIÓ PRESSUPOST 2013 I PLANTILLA 

 

A continuació la regidora d’hisenda na M. Pilar Valiente i Ballesteros exposa que: 

El pressupost presentat  avui : 

- neix amb l’objectiu  d’estabilitat,  sostenibilitat i  liquiditat financera. És a dir, tenir 

capacitat de finançament, mantenir l’endeutament dins els marges legals, complir la 

regla de despesa i garantir el pagament a 30 dies 

- destaca en l’austeritat, sense defugir de les responsabilitats d’atendre el compliment de 

les necessitats de l’Ens , per tant del municipi, i  apostant de nou per  les partides de 

caire social, les de promoció econòmica i les d’eficiència energètica. Per tant podem 



afirmar que aquests pressupostos s’orienten cap a  l’atenció a les persones, cap al bon 

i millor funcionament de l’hàbitat urbà i cap al foment de l’ocupació . 

Els pressupostos d’ingressos i despeses per l’any 2013 ascendeix a 4.858.924,59 €. Hi ha 

hagut una disminució respecte a l’exercici anterior de 21.324,67€. 

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

Pressupost de despeses: 

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

atendre les necessitats de la corporació. 

El capítol I (despeses de personal) es redueix, en un 1,9%, respecte al pressupost 2012 degut 

a la reducció horària aplicada a l’escola de música i a l’amortització d’una plaça d’educadora a 

l’escola bressol. En aquest capítol cal incidir en la inclusió de la funcionalització dels tècnics de 

l’àrea d’urbanisme que fins ara tenien una relació de caràcter professional amb l’ajuntament. 

(1.942.360,72€) ( 39,9% del pressupost) 

El capítol II (despeses béns, corrents i serveis)es produeix un augment de la despesa  de 6,4% 

motivat principalment pel canvi en la gestió de la recollida de residus.(1.579.710€) ( 32,5% del 

pressupost) 

El capítol III (despeses financeres) es redueix respecte l’exercici 2012 al disminuir el volum de 

deute viu a llarg termini a 31 de desembre de 2012. (24.800€) (0,5% del pressupost) 

El capítol IV (Transferències corrents) augmenta un 9,6% respecte l’any anterior perquè es 

preveu  la contractació d’un treballador/a social a jornada parcial amb l’Ajuntament d’Avinyó, 

així com l’aprovació d’un conveni per la prestació de serveis informàtics amb el consell 

comarcal.  ( puja en total 262.183€) (5,4% del pressupost) 

El capítol VI (inversions reals): (17,5% del pressupost) 

Dit capítol  puja a 848.664,18€€. Diners que estan previst de finançats per diverses vies ( 

quotes, subvencions, préstecs i recursos ordinaris) 

Hi ha reflectides: 

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

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

aigua...) (123.000€) 

.- les inversions finançades per xarxa Barcelona: millora eficiència energètica enllumenat públic 

i Sala 2 de gener (431.344,2€)  

.- altres inversions com la restauració-adequació de l’edifici generador de Cal Berenguer 

adequació edifici Cal Berenguer, la millora de connectivitat nucli antic , la renovació de 

l’enllumenat del diversos carrers del municipi, el projecte de remodelació de la Pl.Catalunya, la 

compra d’un nou escenari, executar la base del col·lector del torrent, el projecte d’ acostar fibra 

òptica al municipi. (294.319,9€) 

Pressupostos d’ingressos: 

Per poder finançar dites despeses es preveu els recursos econòmics següents 

Capítol I (Impostos directes) cal destacar l’augment de previsió de  l’IBI ,11% respecte el 2012, 

degut a l’increment de la recaptació en l’impost per l’efecte de manteniment del tipus impositiu i 



l’actualització de valors contemplats en el RDL 20/2011 de l’estat. També augmenta la previsió 

d’impostos com l’IAE o les plusvàlues conseqüències de l’augment en el tipus impositiu 

aprovats en les ordenances fiscals 2013. Tenim previst un import de 2.050.200€ (42,19 % del 

pressupost) 

Capítol II( impostos indirectes) baixa la  previsió perquè no es preveu una recuperació del 

sector de la construcció. (20.000€) (0,4% del pressupost) 

Capítol III (taxes i altres ingressos) cal destacar l’augment experimentat en la taxa de l’escola 

de música conseqüència de l’augment en els tarifes aprovades pel curs2012/13 i pel bon 

funcionament observat en l’execució de les taxes als drets reconeguts al 2012. ( 

1.043.425.00€) (21,47€del pressupost)  

Capítol IV (transferències corrents) format fonalment de la participació municipal en tributs de 

l’estat que enguany experimenta un augment del 16%. També cal destacar el descens ja iniciat 

en el pressupost anterior de les subvencions atorgades per les administracions públiques ( 

destacarà la subvenció del departament d’ensenyament per les despeses de llar d’infants i 

d’escola de música, (pateixen una reducció del 50% respecte el 2012) i les subvencions del 

programa Xarxa Diputació (hi ha la previsió de reducció d’un 12%) (1.221.161,14€) (25,13% del 

pressupost) 

Capítol V (ingressos patrimonials) es manté estable a l’alça  respecte el 2012 degut als nous 

cànons de les concessions dels bars del pavelló i centre cívic.(19.000€) . (0,39% del 

pressupost) 

Capítol VII ( transferències de capital) recull la previsió  pel 2013 de l’atorgament de 

subvencions finalistes per a Inversions de Xarxa de la Diputació de Barcelona  (431.344,20€) 

(8,87% del pressupost) 

Finalment el capítol IX (passius financers) preveu la concertació d’una operació de crèdit de 

caixa de la Diputació per cofinançar la inversió PUOSC de la millora de connectivitat nucli antic 

(73.794,59€) (1,51% del pressupost) 

 

Seguidament el regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que: 

“Abans d’entrar al detall de les esmenes que hem presentat als pressupostos d’enguany, 

m’agradaria agrair en nom del nostre grup la tasca que fan des d’Intervenció i Secretaria per 

poder tenir cada any uns pressupostos més elaborats. 

També els vull agrair la predisposició que tenen sempre a l’hora de resoldre els dubtes que 

tenim en les diferents partides del pressupost. 

Avui presentem quatre esmenes que pretenem que siguin un reflex del que creiem que haurien 

de ser uns pressupostos adaptats a l’actual situació. 

Les esmenes que presentem són bàsicament sobre dos temes fonamentals, al nostre entendre, 

que haurien de recollir els pressupostos: La millora dels serveis socials i el foment de 

l’ocupació. 

En aquest sentit creiem que els pressupostos guanyarien molt en cas de ser aprovades les 

esmentades esmenes en aquests dos àmbits que he comentat. 



A continuació la regidora na Josefa Montañola Cortina exposa l’esmena primera al pressupost 

que diu el següent: 

ESMENA 1 

L’actual situació econòmica està tenint un efecte dramàtic en moltes famílies catalanes i, 

lògicament, també afecta a la nostra localitat.  A causa de la manca de contractes laborals, les 

persones amb risc d’exclusió social no poden afrontar les despeses imprescindibles per poder 

subsistir.  

Per aquest motiu el grup de CiU proposa crear una partida al pressupost per poder donar un 

ajut econòmic a l’entitat de Càritas i a la resta d’entitats registrades que actuïn a Artés i que 

atenguin a persones amb risc d’exclusió social.  

Per la naturalesa dels fets, creiem que s’ha de fer a través d’un conveni amb l’entitat o a través 

d’un ajut directe amb caràcter excepcional per interès social.  

Proposem que es retiri la partida del càrrec de confiança, perquè considerem  que aquesta 

despesa  no és necessària per a l’Ajuntament ja que els  treballadors municipals poden suplir 

perfectament les tasques que desenvolupa. 

Aquesta esmena pretén dotar econòmicament la moció recentment aprovada.  

BAIXA  PRESSUPOST 2013 PROPOSTA  CIU 

Retribucions personal eventual 

(912/10100) 

10.707,06 € 0 € 

 

ALTA  PRESSUPOST 2013 PROPOSTA  CIU 

Conveni amb entitats que atenguin a 

persones amb risc d’exclusió social. 

0 € 10.707,06 € 

 

El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer, en relació a aquesta esmena, exposa que el seu grup ja 

va deixar clara la seva posició quan es va presentar una Moció sobre aquest mateix tema, i per 

aquest motiu ells hi votaran en contra. El seu grup creu que és des dels serveis municipals que 

s’han d’ocupar d’aquestes necessitats socials i no des de Càrites que ho està fent a través 

d’una feina de voluntaris. 

 

La regidora na M. Pilar Valiente i Ballesteros explica que l’Equip de govern ja va explicar quina 

era la seva posició amb el conveni amb les entitats que s’ocupen de col·lectius amb risc 

d’exclusió social, concretament amb l’entitat de Càrites. En relació al tema econòmic, aquesta 

entitat pot fer la mateixa sol·licitud que la resta d’entitats quan s’obri la convocatòria, i des de la 

regidoria ja s’està treballant per veure quines són les necessitats reals del municipi i de l’entitat, 

i s’ha d’intentar coordinar el treball entre els diferents col·lectius: l’entitat i la regidora. Un cop 

s’hagi estudiat i valorat, es veurà si és necessari aquest import de 10.700,00 €. Per tot això, 

nosaltres votarem en contra. 

 

Seguidament es passa a la votació de l’esmena primera: 



Voten a favor: En Roger Genescà i Campí, 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 i en Ramon Fornell i Alsina. 

Vist l’anterior resultat, aquesta esmena no queda inclosa en el pressupost. 

 

A continuació el regidor en Josep M. Camprubí i Salvo va donar lectura a l’esmena segona 

presentada pel grup municipal de CIU, que diu el següent: 

 

ESMENA 2 

Una de les grans problemàtiques existents és la creació de noves empreses. Un dels motius és 

la manca de disponibilitat d’espais assequibles on iniciar l’activitat professional amb garanties i 

costos continguts. 

Si bé el propi servei de promoció econòmica i d’orientació laboral assessora aquests joves 

emprenedors des d’una vessant més teòrica, és cert que ens els inicis de tota activitat existeix 

un important component de costos fixos que, malgrat les fermes voluntats dels mateixos 

emprenedors, no tenen garantia d’èxit. 

És per aquesta raó, que des de CiU proposem projectar la creació d’un VIVER D’EMPRESES 

que pugui satisfer aquestes i altres necessitats,  ja no només de la nostra població, sinó de tot 

l’entorn d’influència geogràfica més directa. 

Objectiu 

El viver d’empreses tindria com a objectiu facilitar a les persones emprenedores, de forma 

temporal, el suport i l'espai físic necessari per al desenvolupament del seu projecte, gràcies a la 

seva configuració i la tipologia dels seus serveis. 

El Viver d’Empreses, oferiria espais físics destinats especialment a l’allotjament temporal de 

micro i de petites empreses de nova creació, a les que s’acompanyaria i   es prestarien  

determinats serveis adaptats a les necessitats de cada projecte empresarial, posant especial 

èmfasi en la idea d’incubació d’empreses, de manera que s'oferissin serveis de suport  a les 

empreses en la seva etapa de consolidació. 

La partida que reduïm  en la nostra proposta , fent-ne prevaldre una per al viver d'empreses , 

és la del servei d’escombraries. Creiem que el més prudent és, de moment, no preveure " la 

recollida porta a porta"  fins que s’hagi decidit si es vol portar a terme. En aquest sentit creiem 

innecessaris els 60.000 euros destinats a aquest efecte.      

BAIXA  PRESSUPOST 2013 PROPOSTA  CIU 

Servei recollida d’escombraries 

(162/22710) 

145.000,00 € 85.000,00 € 

 

 

ALTA  PRESSUPOST 2013 PROPOSTA  CIU 

Viver d’empreses  0 € 60.000,00 € 



 

El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer manifesta que el seu grup ja era del parer que la recollida 

porta a porta era imprescindible. El grup municipal de la CUP aposta per aquest servei que 

consideren que suposarà una millora social i ambiental. Tot i que creuen que el viver 

d’empreses podria ser molt positiu pel municipi. 

 

La regidora na M. Pilar Valiente i Ballesteros explica que la recollida porta a porta era una 

proposta del seu programa electoral i per aquest motiu creuen que quan es faci el conveni nou 

de recollida d’escombraries s’ha d’incloure. En relació al viver d’empreses, ja hem comentat al 

portaveu de CIU que durant aquest any s’estudiarà la viabilitat d’un projecte d’aquestes 

característiques. 

 

Seguidament es passa a la votació de l’esmena segona: 

Voten a favor: En Roger Genescà i Campí, 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 i en Ramon Fornell i Alsina. 

Vist l’anterior resultat, aquesta esmena no queda inclosa en el pressupost. 

 

A continuació la regidora na Josefa Montañola i Cortina, dóna lectura a l’esmena tercera que 

diu el següent: 

 

ESMENA 3 

Proposem la creació d’una partida amb el possible nom de “Menjador Social” que atengui les 

necessitats alimentàries detectades pels serveis socials, així com oferir aquest servei de 

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

problemes de mobilitat...)  

Proposem retirar 10.000 euros de la partida d’activitats de  Medi Ambient. Considerem que no 

és el moment de fer el canvi de recollida d’escombriaires "porta a porta" , almenys fins que 

s’hagi pres una decisió en ferm. Per aquest motiu i essent coneixedors que la partida 

d’activitats Medi Ambient inclou la campanya de recollida porta a porta en  fem la sol·licitud de 

baixa.          

BAIXA  PRESSUPOST 2013 PROPOSTA  CIU 

Activitats Medi Ambient  (170/22621) 36.000,00 € 26.000,00 € 

 

ALTA  PRESSUPOST 2013 PROPOSTA  CIU 

Menjador Social  0 € 10.000,00 € 



La regidora na M. Pilar Valiente i Ballesteros explica que retirar part dels diners de la partida de 

medi ambient afectaria a la recollida porta a porta, i abans ja hem comentat que no és pas 

aquesta la nostra intenció. 

Pel que fa al tema de menjador social, veiem que teniu molt clar que hi ha aquesta necessitat, i 

en canvi nosaltres apostem més per un tècnic que detecti aquestes necessitats i es vegi 

realment com s’han de gestionar els recursos i valorar com s’ha d’administrar un servei de 

menjador al nostre municipi. Si tenim clar que la partida de Serveis Socials s’ha d’augmentar 

serà per les necessitats bàsiques no es poden privar a ningú. 

 

Seguidament es passa a la votació de l’esmena tercera: 

Voten a favor: En Roger Genescà i Campí, 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 i en Ramon Fornell i Alsina. 

Vist l’anterior resultat, aquesta esmena no queda inclosa en el pressupost. 

 

Seguidament es dóna compte a l’esmena número quatre presentada pel grup municipal de 

CIU, a la qual dóna lectura el regidor en Joan Babeli i Shawa i que diu el següent: 

 

ESMENA 4 

L’actual situació econòmica està tenint un efecte dramàtic en moltes famílies d’Artés.  A causa 

de la manca de contractes laborals, augmenten les persones amb risc d’exclusió social. Moltes 

famílies no poden afrontar les despeses imprescindibles per poder subsistir.  

Per aquest motiu i essent conscients de la gran dificultat de molta gent per trobar feina, 

proposem augmentar la partida destinada a Plans d’Ocupació.  

L’any 2012 va ser de 25.000 Euros i l’actual pressupost  preveu una reducció de 13.000 euros. 

Nosaltres proposem augmentar-la fins a 30.000 euros. La intenció és permetre que més gent 

es pugui acollir a uns plans d’ocupació municipals. 

Proposem rebaixar la partida d’activitats Medi Ambient pel motiu exposat amb l’esmena 3. 

 

BAIXA  PRESSUPOST 2013 PROPOSTA  CIU 

Activitats Medi Ambient  (170/22621) 36.000,00 € 18.000,00 € 

 

ALTA  PRESSUPOST 2013 PROPOSTA  CIU 

Plans d’ocupació (241/14100) 12.000,00 € 30.000,00 € 

 

El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer recorda que quan es van fer les ordenances, el grup de la 

CUP ja van proposar alguns augments i per això pensen que, de cara l’any vinent, caldria 

plantejar quines ordenances es volen. 



 

La regidora na M. Pilar Valiente i Ballesteros reitera el tema de la partida de Medi Ambient. Pel 

que fa als Plans d’Ocupació aclareix que fins ara eren responsabilitat directe del Departament 

d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Ara s’han retallat i ara no es recuperaran amb 

subvencions els diners que s’hi destinin, tal hi com passava els anys anteriors. Tot i així seguim 

apostant pels Plans d’Ocupació. Finalment també volem recordar que si és necessari aquesta 

partida també es podrà ampliar. 

 

Seguidament es passa a la votació de l’esmena quarta: 

Voten a favor: En Roger Genescà i Campí, 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 i en Ramon Fornell i Alsina. 

Vist l’anterior resultat, aquesta esmena no queda inclosa en el pressupost. 

 

Seguidament, i després de votar la inclusió de les diferents esmenes al pressupost i no 

introduir-ne cap, es passa a la paraula al senyor Roger Genescà i Campí que, en nom de CIU, 

exposa el següent: 

Avui és segurament el ple més important del 2013. Avui s’aprovaran probablement els 

pressupostos que regiran la política local durant tot l’any. Avui el poble d’Artés, a través dels 

seus representants, escollirà quin ha de ser el seu projecte de poble. 

Nosaltres creiem que no és el que reflecteixen els pressupostos que es sotmetran a votació, i 

detallarem seguidament el perquè ho pensem.  

Sense voler entrar a valorar partida per partida, ja que moltes fan referència a costos ordinaris 

de l’ajuntament i segur que tindrem moltes ocasions per fer-ho, sí que volem analitzar què se’n 

pot desprendre de la part política. Uns pressupostos tenen una part molt important d’orientació 

en funció de qui governa. 

Nosaltres creiem que abans de fer uns pressupostos, s’han d’analitzar en profunditat quins 

problemes són els que pateixen o tenen els nostres veïns.  Segurament avui, pel context de 

crisi, és més fàcil fer el diagnòstic. Molts consideraríem que la prioritat actual és el drama 

derivat de la crisi. En aquest sentit segur que no és descabellat pensar que l’ajuntament ha de 

tenir com a prioritat camps com el dels serveis socials o el foment de l’ocupació. Cosa que no 

passa.  

Volem fer notar, que a parer nostre, i amb l’actual minoria en què governa GUA i PxA, era molt 

necessari haver pogut començar a treballar els pressupostos molt abans, i no el més de 

desembre. D’haver estat així, segurament els pressupostos podrien haver recollit propostes 

més treballades i encaminades a la recuperació econòmica. 

Com es pot observar amb els actuals pressupostos, l’Ajuntament d’Artés no té dificultats 

econòmiques. Aquest mèrit és fruit d’una gestió de molts anys, de diferents governs de 



diferents colors, on no s’ha volgut estirar més el braç que la màniga. Això actualment  ens 

permet estar en una bona posició per afrontar els reptes  que tenim com a poble. 

Aquesta situació, de bonança econòmica, ens referma en la posició mostrada pel nostre grup 

en l’aprovació de les taxes, on ja vam alertar que no s’ha de pujar els impostos pel simple fet 

que són baixos. En l’actual context de crisi s’han de contenir les taxes, ja que graven sobretot a 

gent que ja té moltes dificultats per arribar a finals de mes. 

Per aquest motiu ja avancem que presentarem mesures en els debats d’ordenances i taxes per 

reduir les despeses de les famílies. En aquest sentit vull posar d’exemple l’augment de les 

taxes de l’Escola de Música, que ha suposat, segons un informe de la regidoria corresponent," 

la NO entrada" de gent nova al centre. Una dada que si tenim en compte que “la que plega és 

la normal d’altres cursos”, segons l'informe esmentat,  ens posa en alerta el futur del centre. Tal 

com ja va avisar el nostre grup. 

L’austeritat és bona si s’aplica als recursos ordinaris, telefonia, llum, .... però no ho és si el que 

es fa és rebaixar partides com la dels Plans d’Ocupació.  

Les quatre esmenes que hem presentat pretenien mostrar algunes de les propostes fetes a 

l’equip de govern per resoldre algunes de les mancances que detectem als pressupostos i que 

seguiran tenint.  

Repassant el que vaig dir fa un any en el Ple dels Pressupostos, he comprovat que no hem 

millorat amb res, i això em preocupa.  L’any passat ja vaig ressaltar el problema de la crisi i les 

seves variables, i els vam fer propostes per intentar ajudar a qui més pateix, però seguim on 

érem.  

L’any passat vaig enumerar moltes propostes per la recuperació econòmica que portaven als 

seus programes electorals i els vaig demanar que si no  volien aplicar les nostres , almenys 

apliquessin les seves, però ni això han fet. 

Els recordaré algunes de les que portaven al programa: 

- Facilitar la creació de treball. 

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

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

acords que aportin valor. 

- Estructurar la zona urbana com a centre comercial. 

- Fer un Pla per crear ocupació. 

- Buscar ajuts per fer un viver d’empreses. 

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

- Buscar ajuts per la innovació tecnològica i modernització empresarial. 

- Impulsar un programa d’assessorament als establiments comercials. 

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

- Oferir més hores tècniques d’assessorament empresarial. 

- Promoure empreses d’economia social i cooperativa. 

- Fer un Pla d’Acció Comercial. 

- Creació d’un Tele – Centre. 



- Facilitar la instal·lació de noves empreses al polígon. 

 La veritat és que a nosaltres ens queda un sentiment d’una certa impotència ja que fem moltes 

propostes però cap sembla ser vàlida. Però si com a mínim veiéssim que proposen alternatives 

viables, podríem reconsiderar la nostra posició.  

Pel que fa a la part social, més enllà de contractar una assistenta social més i augmentar les 

despeses fixes, no preveuen mesures directes. En aquests moments, si no es poden canviar 

totes les bombetes de vapor de mercuri per les de vapor de sodi, no passa res. En canvi sí que 

tenim un greu problema si un infant no es pot alimentar correctament. Per aquest motiu 

s’haurien d’haver previst mesures per garantir les necessitats més bàsiques (beques 

menjador...). Si la proposta de menjador social, que ja vam presentar l’any passat, i que els 

vam demanar que estudiessin, no els convenç,  facin les seves, però no es quedin de braços 

creuats.   

També volem deixar constància que els pressupostos preveuen unes importants inversions, en 

aquest cas 848.664,18 euros destinats a diversos conceptes. Bona part d’aquestes inversions 

són finançades amb subvencions plurianuals, com els més de 430.000 euros destinats a 

l’eficiència energètica. Sent conscients que cada any serà més difícil mantenir un capítol com 

l’actual d’inversions, és necessari comprometre prop de mig milió d’euros amb aquestes obres? 

De veritat que no tenim cap més prioritat? 

Per fer una simple comparativa, en el cas de Manresa saben quan preveuen invertir? Prop de 

300.000 euros. Per pensar-hi. 

Segurament podem coincidir en què el medi ambient és important, però un cop tinguem les 

necessitats bàsiques cobertes. 

I en cas de voler invertir amb energies alternatives es podia haver previst la instal·lació d’una 

caldera de biomassa com tenen a Avinyó, que a part d’estalviar, contaminaríem menys i 

crearíem algun lloc de treball. 

Per anar acabant, alguns poden argumentar que facilitar l’aprovació d’uns pressupostos és 

actuar amb responsabilitat. Nosaltres creiem tot el contrari. Aprovar aquests pressupostos és 

un flac favor als artesencs i artesenques, sobretot als més de 450 que estan aturats. 

Avui facilitar l’aprovació és ser responsable d’un any perdut, igual com ho va ser l’aprovació 

dels del 2012. Nosaltres no en serem responsables.  

Hem intentat explicar amb paraules senzilles el perquè hem decidit votar-hi en contra. No ho 

fem per anar en contra de l’equip de Govern, creiem que l’actual situació ens obliga a intentar 

remar tots junts. Però hem de ser conscients que la responsabilitat que tenim també com a 

oposició en la direcció d’Artés ens obliga a prendre aquesta decisió. 

 

A continuació el regidor n’Ernest Clotet i Berenguer, en representació del grup municipal de la 

CUP, exposa que: 

Des de la Cup voldríem iniciar l’argumentari de la nostra posició envers aquests pressupostos 

recordant que l’any passat vam aprovar-los després d’haver arribat a una sèrie d’acords sobre 



la pujada i baixada d’algunes partides. Enteníem en aquells moments que una partida 

econòmica podia significar les accions que es realitzarien al llarg de l’any. 

Després d’aquest any valorem que l’acord al que vam arribar no ha estat gens satisfactori ja 

que la majoria de les partides que vam acordar modificar no han tingut el resultat esperat, i que 

en el fons depenen d’altres factors les accions que se’n realitzin. 

Bàsicament hem entès que les partides són modificables al llarg de l’any i que per tant no és 

tant important mirar els números existents en uns pressupostos sinó que el més important és 

mirar el contingut o els objectius de cada partida. 

 

Per aquest motiu hem intentat adaptar-nos a la política artesenca modificant la nostra 

estratègia a l’hora d’arribar a un acord per els presents pressupostos. 

Des de la Cup Artés vam observar el primer esbós dels pressupostos 2013, els podíem definir 

com uns pressupostos de línia continuista on simplement hi havia el reajustament d’algunes 

partides pressupostàries.  

Per la nostra part enteníem i entenem que fa falta iniciar alguns projectes que intentin posar 

solució a algunes problemàtiques social que patim actualment i això és el que vam proposar 

afegir en aquests pressupostos.  

 

En aquest sentit des de la CUP Artés hem presentat una sèrie de projectes que entenem que 

poden ser importants per a millorar el dia a dia dels artesencs i artesenques com són els 

següents: 

 

Creiem que l’acció social s’ha de potenciar al màxim. És per a nosaltres prioritari donar suport a 

les famílies que ho estan passant més malament, i això suposa augmentar significativament la 

partida destinada cap als Serveis Socials. En la situació actual, és bàsic que les persones 

disposin, com a mínim, d’una alimentació adequada. Entenem que és important el treball 

conjunt amb les entitats del 3r sector que es va aprovar en una moció presentada per CiU ara 

farà 2 mesos, però també és important disposar del personal i el pressupost necessari per fer 

front a la problemàtica actual des dels serveis socials municipal. 

Per tant donem suport a augmentar el personal i a assegurar que la partida destinada a Acció 

Social s’ampliï en el cas  que es necessitin cobrir les necessitats bàsiques de les famílies 

artesenques que ho demanin i que els tècnics de l’Ajuntament acreditin.  

 

Un dels motius pels quals hi ha moltes famílies en aquesta situació és degut a la problemàtica 

laboral que Artés com molts dels municipis dels PPCC viu actualment. Per això entenem que 

per no perpetuar la situació de malestar social, cal solucionar la problemàtica laboral. Per això 

hem proposat engegar un nou projecte que nosaltres anomenem OMPLE (Oficina Municipal de 

Projecció Laboral i Empresarial) 



La realitat ens demostra que les grans empreses, són importants i que buscar i oferir les feines 

disponibles en empreses, és important, que formar a les persones amb cursets per tal que 

tinguin la formació necessària per a ocupar diferents llocs de treball que hi pugui haver 

disponibles, també. Però la realitat també ens diu que les empreses venen i marxen i 

contracten i acomiaden a la gent sense escrúpols i que el que dóna més estabilitat laboral tant 

a les persones com al municipi són les petites i mitjanes empreses, els autònoms i les 

cooperatives. Per això entenem que una de les tasques importants és també el suport a 

l’emprenedoria, i per això el projecte OMPLE posa especial èmfasi en el foment de 

l’autocupació i de l’agrupació dels possibles emprenedors via l’economia cooperativa.  

Però iniciar aquest projecte OMPLE i realitzar una campanya de sensibilització per al foment de 

l’emprenedoria local no es pot fer amb els treballadors que actualment hi ha a l’ajuntament i per 

això cal contractant a un tècnic/a especialista en emprenedoria. Això pot aportar una millora de 

la situació actual, però el més important és que pot invertir la tendència del capitalisme, aquests 

cicles econòmics que sempre acaben perjudicant als mateixos. Cal que aprofitem la crisi per a 

modificar el sistema capitalista actual i per tant hem de dependre menys d’aquestes grans 

empreses. 

Per altra banda actualment a Artés hi ha un nombre molt elevat de persones que surten a 

caminar pel nostre entorn. Sovint però s’utilitzen els mateixos recorreguts tot i que la realitat de 

l’entorn artesenc és que hi ha racons molt interessants i acollidors. Per això proposem la 

creació d’una xarxa de corriols perimetrals. Aquest pot ser un projecte que no només sigui útil 

per a donar a conèixer el nostre entorn a la gent que ja va a caminar actualment, sinó que 

també es pot aprofitar per explicar la història i altres continguts varis mitjançant el sistema QR. 

Entenem que si es realitza amb cara i ulls també pot ser un atractiu turístico-cultural.   

Pel que fa al tracte a les entitats i a la joventut observem que hi ha hagut una gran inestabilitat 

tant pel que fa als regidors/es com pel que fa als tècnics de cultura i els dinamitzadors 

socioculturals existents. Per altra banda el projecte de la cruïlla d’entitats es veu com un 

projecte poc creïble o molt variable.  

Per això entenem que cal tornar a començar i iniciar des de 0,  o des de 1, aquest aspecte, 

amb un/a nova regidora, nova tècnica, nova dinamitzadora i noves propostes, així com també 

iniciar les millores necessàries de l’edifici que ha d’incloure tot aquest projecte i iniciar noves i 

millors relacions amb les entitats locals.  

Per tant ens ho hem de creure i donar-hi estabilitat.   

- Hem demanat doncs millorar l’espai de la Cruïlla d’Entitats tot seguint els criteris 

d’eficiència energètica descrits al PAES i demanem també parlar amb les entitats 

respecte al format de subvencions. Entenem que es mantingui la partida per a 

aquestes subvencions, però el desengany que van patir moltes entitats l’any passat és 

únicament responsabilitat de l’equip de govern, i que aquest any té la responsabilitat 

d’arreglar la situació. 



Un cop plantejats aquests punts, i acceptats, per part de l’equip de govern, no ens hem volgut 

quedar aquí en l’acord per aprovar aquests pressupostos. També hem trobat imprescindible 

tenir presents aquelles mocions que es van presentar i aprovar al llarg del 2011 i 2012 i que 

com ja hem denunciat en alguna ocasió, no se n’ha fet res encara, i per tant hem mirat 

d’incloure una partida econòmica, i més important agafar el compromís de realitzar-les al llarg 

d’aquest any 2013. Coses importants per a la història artesenca com el compromís de retirar 

definitivament de l’espai públic el monument als caiguts franquistes. 

Però també altres tant importants com la de crear el Banc d’Ajudes Tècniques, crear el Banc 

Municipal d’Articles Neonatals i Infantils, regularitzar les condicions d’ús  del camp  de gespa de 

futbol 7, del camp de futbol municipal i del pavelló municipal d’esports per tal que les pugui fer 

servir tota la gent del poble, obrir els espais escolars,  fer un procés participatiu obert per a 

l’elaboració d’un projecte pel Parc Municipal que faciliti una major funcionalitat a partir de les 

intervencions que es decideixin, seguir treballant per a les millores del dret a l’habitatge amb 

diferents propostes aprovades ja en aquest ple municipal, entre altres de les mocions que es 

van quedar en un calaix tot i estar aprovades. 

 

Tots aquests projectes els hem proposat amb la substitució, bàsicament, d’una partida, d’una 

partida específica d’inversió que anava destinada a realitzar algunes millores a la riera Malrubí. 

No és que creguem que no faci falta millorar l’entorn d’aquesta riera, però hem cregut que la 

situació actual del municipi demanava altres accions, que tenia altres prioritats. 

Després doncs d’arribar a aquest acord pel que fa a els pressupostos d’aquest any 2013, la 

CUP Artés votarem afirmativament a aquests pressupostos, però som conscients que la nostra 

feina des de l’oposició no es limita a fer aquestes propostes de projectes i a esperar-nos a l’any 

que ve per veure que més podem proposar. La nostra manera d’entendre la política des de 

l’oposició consisteix en seguir treballant dia a dia i portant més propostes, més mocions, 

realitzant el seguiment dels compromisos acordats, de donar un cop de mà en aquells projectes 

i grups de treball que sens permeti ser presents,...tot amb una visió crítica però també 

constructiva. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa, en nom de l’Equip de govern, manifesta el seu 

agraïment a la CUP pel seu suport a l’aprovació dels presents pressupostos. Afegeix que, com 

Equip de govern sempre han de partir d’alguna proposta i que després, mentre es treballa, 

s’intenta recollir altres proposicions, sempre que això sigui possible. A més tenen present que 

són un govern en minoria i que per tant intenten treballar i escoltar als grups de l’oposició. A 

vegades hi ha propostes dels altres grups que creiem molt important incorporar-les i 

considerem que poden ser viables com per exemple el projecte OMPLE, presentat per la CUP. 

El que no acabem de veure tan clar és el projecte de VIVER d’empreses presentat per CIU, ja 

que hi ha molts llocs que ho han de posar en marxa i no tenen clar que funcioni. Com Equip de 

govern som molt conscients que hi ha una problemàtica laboral molt important, no només Artés, 

sinó a tota la comarca i el país. Les polítiques que s’han portat a terme en aquest sentit des de 



l’Estat espanyol i pel sr. Rajoy han sigut molt equivocades. En relació a l’esmena presentada 

pel grup municipal de CIU a la partida de Medi Ambient ens fa veure que esteu clarament en 

contra de la recollida porta a porta d’escombraries. Afegeix que si és necessari ampliar la 

partida corresponent als serveis socials ho faran i s’intentarà coordinar aquest tema amb les 

escoles i les entitats solidàries per tal de fer una feina que tingui més efectivitat. També recorda 

al grup municipal de CIU que, tot i tenir la previsió de dur a terme diverses actuacions, el decret 

de Rajoy els ha limitat de tal manera que gairebé no poden fer res. 

 

El regidor en Roger Genescà i Campí aclareix que no s’han pronunciat en el tema de la 

recollida porta a porta, que més endavant, en tot cas, proposaran que es faci una consulta al 

municipi per saber el parer dels vilatans. Diu que el seu grup creu que la decisió definitiva no 

estava presa, ja que sinó haurien d’entendre que ho han fet sense ells. Continua dient que 

parlar del sr. Rajoy és buscar, potser, un culpable molt llunyà i diu que el seu grup és del parer 

que s’haurien de buscar i prendre mesures encaminades a potenciar les propostes d’innovar i 

provar altres alternatives per crear llocs de treball i recorda que ells en van presentar algunes, 

tot i que no les haguessin treballat amb massa temps. Afegeix que quan se’ls va presentar el 

pressupost i van demanar que se’ls expliqués que hi havia darrere els números, van veure que 

es partia de zero. L’únic que va aportar alguna cosa va ser el grup de la CUP amb el projecte 

OMPLE, però l’Equip de govern no en tenia cap. Creuen que els pressupostos estaven 

mancats de temes que fessin referència al desenvolupament econòmic. Per aquests motius 

justifiquen el seu vot negatiu als pressupostos i perquè creuen que el més convenient per Artés 

és votar en contra. Finalment aclareix que hi ha molts ajuntaments que estan treballant el tema 

de vivers. Una altra opció que creuen que seria interessant seria concedir beques a persones 

per fer d’aprenents en diferents empreses, aquestes són algunes de les propostes que ells 

creuen que s’haurien pogut incloure als pressupostos i no s’ha fet. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que la recollida porta a porta s’ha previst ja en el 

pressupost perquè calia fer-ho. S’ha fet una proposta i previsió. 

 

La regidora na M. Pilar Valiente i Ballesteros respon que no és veritat que el pressupost que 

van presentar estigués buit de contingut, que si el grup de CIU ho va veure així és que no tenen 

la mateixa percepció de les coses.  Van argumentar que apostaven per una nova persona que 

portés a terme la detecció d’unes necessitats reals i valorar si es necessita realment un 

menjador social, que detecti si hi ha persones soles a les llars i d’aquesta manera es podrà 

ampliar la partida segons la realitat del moment. Explica que tenen una proposta i una acció de 

govern dels serveis socials. Des de promoció econòmica també s’està treballant la millora 

d’ocupabilitat dels usuaris, que moltes vegades tenen mancances de formació bàsica i que 

s’encamina a la millora de la seva formació i que correspon a un dels objectius i eixos del SOC. 

També es veritat que aquest tema l’hem reorientat a partir d’una iniciativa de la CUP. Per tot 



això crec que podríem dir que el nostre pressupost no és que estigui buit de contingut, sinó que 

no coincideix amb el vostre. 

 

La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra agraeix al grup de CIU la seva sinceritat quan diu 

que van presentar molt tard el tema dels vivers i, per tant, hi va haver molts paràmetres 

d’aquesta proposta que no es van poder valorar, com també és cert que l’Equip de govern 

havia de començar a treballar abans el pressupost. Si ens haguéssim reunit abans, s’hauria 

pogut estudiar la viabilitat d’un viver o la necessitat d’aquest projecte. El grup de la CUP va 

demanar que es retirés un projecte per dedicar els diners a uns altres temes i no hi va haver 

cap problema. Afegeix que són conscients de la problemàtica social i que potser serà necessari 

destinar-hi diners d’una altra partida, però creuen que de moments s’estan cobrin les 

necessitats bàsiques d’aquells que ho necessiten. Explica també que, el dia següent,  hi ha 

prevista una reunió amb Càrites per tal de treballar més coordinats. També hi ha previst ampliar 

els serveis socials amb una persona a mitja jornada ja que pensen que potser no els arriba la 

informació prou detallada. En relació a la recollida porta a porta explica que no el portaven en el 

programa electoral però que creuen que serà una bona opció, tot i que encara no hi ha presa 

una decisió ferma.  En relació al tema de refer les voreres del Polígon recorda que és el que 

s’està fent en aquests moments. 

 

A continuació el regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que celebren no tinguin decidit 

res pel que fa a la recollida porta a porta, però que els agrairan que no donin per suposat que 

CIU hi estarà en contra. Finalment diu que té la sensació que la informació no arriba de la 

mateixa manera als grups que estan a l’oposició. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que l’ampliació dels serveis socials es farà 

mitjançant una subvenció que es diposa al Consell Comarcal i que, en referència a la facilitació 

de la informació, es dóna la mateixa a tots els grups, tot i que hi ha vegades, que per arribar a 

algun acord, hem de parlar només amb un o altre grup. 

 

 

Seguidament es dóna compte de la proposta presentada per la Comissió d’Hisenda per a 

l’aprovació del pressupost municipal 2013 i la plantilla del personal: 

Format el pressupost general d’ aquest Ajuntament corresponent al’ exercici 2013, així com 

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

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

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

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

39/88. 

Es proposa al Ple l’ adopció dels següents acords: 



Primer.-  Aprovar inicialment el Pressupost Municipal del 2013, juntament amb la plantilla del 

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

Detall que se cita: 

Cap. Denominació             Euros 

 

ESTAT D’INGRESSOS 

I Impostos  directes             2.050.200,00    

II Impostos  indirectes                      20.000,00  

III Taxes  i  d'altres ingressos            1.043.425,00 

IV Transferències  corrents            1.221.161,13 

V Ingressos  patrimonials                              19.000,00 

VII Transferències de capital                           431.344,20 

IX Passius financers              73.794,26 

 Total ingressos                          4.858.924,59 

 

ESTAT DE DESPESES 

I Despeses  de  personal                        1.942.360,72  

II Despeses  en  béns  corrents  i  serveis                      1.579.710,00  

III Despeses  Financeres                              24.800,00  

IV Transferències  corrents                262.183,00  

VI Inversions  reals                   848.664,18 

VII Transferències de capital                            62.000,00 

IX Passius  financers                 139.206,69  

 Total despeses                                   4.858.924,59  

 

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA CORPORACIÓ  

A) Funcionaris de Carrera 

Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional 

1 Secretari – A1 

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

1.- Escala d'Administració General 

1.1 Subescala Administrativa 

2 Administratiu – C1 

2.- Escala d'Administració Especial 

2.1 Subescala Serveis Tècnics 

1 Tècnic superior : Arquitecte - A1 (vacant) A temps  parcial 

1 Tècnic superior: Enginyer- A1 (vacant) A temps  parcial 

1 Tècnic mig: Arquitecte tècnic/aparellador (vacant) A-2 temps  parcial 

2.2 Subescala Serveis Especials 

2.2.1 Classe Policia Local i els seus Vigilants 



 1 Caporal policia local  – C2 

 6 agents de policia local ( 4 vacants)-C2 

B) Personal laboral 

De caràcter permanent 

1 Encarregat Brigada de manteniment 

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

1 Administratiu 

4 Auxiliar Administratiu ( 2 vacants ) 

4 Peó manteniment ( 2 vacants) 

1 Auxiliar biblioteca  (vacant)  

1 Treballadora Social (vacant) 

1 Educadora Social ( vacant) 

1 Insertora Laboral ( vacant ) 

2 netejadores edificis municipals (1 parcial) 

1 Conserge Escola Pública Dr. Ferrer 

De caràcter temporal 

2 Socorristes Piscina 

2 Taquilleres Piscina 

2 Treballadora familiar  

18 Professors de música ( 17  a temps parcial ) 

2 Auxiliar administratiu (2 a amortitzar) 

9 Educadores infantils Escola Bressol ( 1 a amortitzar) 

3 Auxiliar Escola Bressol ( 2 a temps parcial) 

2 Netejadores edificis municipals 

1 Tècnic cultura i joventut 

1 Dinamitzadora a temps parcial 

1 Auxiliar administratiu Escola de Música a temps parcial 

1 Auxiliar administratiu a temps parcial 

C) Personal eventual de confiança 

1 tècnic de suport a regidories ( a temps parcial) 

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

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

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

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

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

per a 2013 i la plantilla de personal al servei de la Corporació. 

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

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

 



Seguidament es passa a la votació del pressupost per al 2013 i de la plantilla del personal al 

servei de la Corporació 2013: 

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 i en Ramon Fornell i Alsina. 

Voten en contra: En Roger Genescà i Campí, na Josefa Montañola i Cortina, en Joan Babeli i 

Shawa i en Josep M. Camprubí i Salvó. 

Vist l’anterior resultat de 7 vots a favor i 4 en contra, s’aproven els anteriors acords. 

 

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

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

 

 


