
 

 

 

 

Núm. 10/2013 
 

 

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

DE L'AJUNTAMENT EL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2013 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia dinou de setembre de dos mil tretze, essent les vint hores i trenta 

minuts, al saló de sessions de la Casa de la Vila, sota la Presidència del sr. Alcalde, en Josep 

Candàliga i Freixa i assistits per mi, la sotasignada Secretària d'aquest Ajuntament, na 

Montserrat Bach i Pujol, es reuneixen els Tinents d'Alcalde na M. Àngels Crusellas i Serra,  na 

M. Pilar Valiente i Ballesteros,  na Anna M. Ginesta i Franquesa i n’Elisabet Carracedo i 

Mañosa 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 en Gerard Girbau i Fonts, 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. 

 

 

APROVACIÓ ACTA  DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ EN TRE ELS TERMES 

MUNICIPALS D’AVINYÓ I D’ARTES 

 

A  continuació es dona compte del Dictamen presentat per la Comissió Informativa de Territori 

que diu el següent: 

“Atès que en data  dos de juliol  de 2012 i registre d’entrada núm 1976 es va rebre notificació  

de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya sobre l’inici de 

l’elaboració del Mapa municipal i comarcal de Catalunya, d’acord  amb l’article 28.1 del Decret 

Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 



 

 

local de Catalunya en la qual sol·licita d’aquest ajuntament  que s’acordi l’inici de l’expedient de 

delimitació territorial del municipi d’Artés. 

Atès   que  el  Ple de l’Ajuntament  d’Artés  en al sessió del dia 19 de juliol de 2012   va acordar  

iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal d’Artés i nomenar els membres de  la 

comissió municipal de delimitació corresponent. 

Atès que  en data 13 de febrer i 19 de juny de 2013  es van portar a terme  les operacions de 

delimitació del  terme amb el municipi d’Avinyó , tal com es reflecteix   en l’acta de delimitació 

aixecada el dia  19 de juny de 2013. 

Atès que l’Ajuntament d’Artés va notificar i convocar els propietaris  de les finques afectades 

per la delimitació amb Avinyó. 

Realitzada la tramitació legalment establerta  i  vist  l’informe de la secretaria  es proposa al Ple 

l’adopció dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar la delimitació dels termes municipals d’Artés i d’Avinyó, amb el contingut 

recollit a l’acta de delimitació del dia 19 de juny de 2013, de conformitat amb el que disposa   

l’article  del Decret 224/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i  la 

demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades  i de les 

mancomunitats de Catalunya. 

Segon .- Remetre  certificació d’aquest acord i còpia de l’acta de delimitació  al Departament de 

Governació i Administracions  Públiques de la Generalitat de Catalunya.” 

El Ple, per unanimitat , i per tant amb el quòrum suficient de la majoria absoluta dels seus 

membres legals va aprovar els anteriors acords. 

 

 

APROVACIÓ MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRE T A DECIDIR  

 

Seguidament es dóna lectura a la Moció presentada conjuntament per tots els grups municipals 

i que diu el següent: 

 

Antecedents 

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

d’auto governar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats 

de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col•lectiva. 

Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya en 

el sí de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la voluntat 

de decidir el seu futur polític a través de diverses formes: les manifestacions massives del 10 

de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 

2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa»; la resolució del Parlament de Catalunya el 

27 de setembre de 2012 constatant la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar 

lliurement i democràticament el seu futur col•lectiu mitjançant una consulta; o la Declaració de 



 

 

sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el 23 de gener de 

2013. 

El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va manifestar 

la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, punt 

de trobada i de participació de tots els agents i institucions catalanes que ha de permetre 

garantir un procés democràtic, transparent, de respecte de la pluralitat d’opcions a través de la 

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

resulti de l’exercici del dret a decidir sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular. 

Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com 

expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar l'opció al poble de 

Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de constitució hi han assistit representants de les 

institucions més representatives del país, del món local, dels agents econòmics i socials, de les 

entitats culturals i cíviques i de les forces polítiques favorables a l’exercici del dret a decidir i de 

la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya, més enllà de la seva posició 

final.  

Per tot això, es proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents: 

Primer.-  Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma 

www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa. 

Segon.-  Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques del 

municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma activa en aquest 

procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur 

polític de Catalunya. 

Tercer.-  Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de 

Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i al President de l’Associació de 

Municipis per a la Independència, i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del municipi. 

 

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

 

 

APROVACIÓ ACORD FESTES LOCALS ANY 2014 

 

Vist el que disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/83, de 28 de juliol, pel qual es regulen les 

jornades, hores extraordinàries i descans, la Comissió informativa de serveis generals  proposa 

al Ple Corporatiu l’aprovació de les festes locals per a l’any 2014 i determinar els dies 8 i 9 de 

setembre de 2014 com a les dues festes de caràcter local d’Artés. 

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

 

 

APROVACIÓ MOCIÓ PER A LA PUBLICACIÓ DELS PLENS MUNI CIPALS 

 



 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer expressa el seu suport a tots els companys i 

companyes de les illes que estan en vaga indefinida en defensa de la llengua i seguidament 

dóna lectura a la Moció que diu el següent: 

 

Atesa la necessitat de fer esforços per a incrementar la informació, la transparència i per 

garantir la honorabilitat dels càrrecs electes i de l’autoanomenada classe política en general, 

començant per les administracions més properes als ciutadans, que són les Entitats Locals.  

Atès que el dret a la informació dels ciutadans és un principi reconegut a la llei 30/1992 de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i que també 

està previst a l’avantprojecte de llei de transparència, encara en fase d’aprovació.  

Atès que un dels primers passos per tal d’apropar ciutadania i institucions ha de ser una gestió 

transparent facilitant al màxim la informació de l’acció política.  

Atès que els plens són els òrgans màxims de decisió de la política municipal. 

Atès que tot i que la publicació dels plens municipals en un mitjà oficial no és obligatori, la seva 

difusió en format digital suposaria un avanç molt important en la difusió de la política municipal 

a tota la població.  

Atès que els plens municipals es graven actualment en format àudio per tal de poder fer les 

actes. 

Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple d'Artés  

l’adopció dels següents acords:  

Primer.  Fer un estudi del cost econòmic que tindria el fet de gravar en vídeo els plens 

municipals per tal de difondre'ls a través de la pàgina web de l’Ajuntament d'Artés o de la web 

de Televisió d’Artés i preferentment en directe. 

Segon.  Mentre es realitza l'acord primer i fins que no es gravin i es difonguin en vídeo els plens 

municipals, publicar tots els talls corresponents a cada punt de l'ordre del dia de la gravació 

dels plens que es realitza actualment en format àudio.   

 

-  El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el seu grup, en la comissió informativa, ja van 

dir que veien bé que es fes aquesta difusió tant en àudio com en vídeo, però que abans volien 

saber quin cost suposaria. Si el cost fos petit no hi veuen cap problema, però es pregunten si 

en el supòsit que fos elevat si es tracta de la millor manera de gastar els diners. Per aquest 

motiu demanen que aquesta Moció es quedi sobre la taula per treballar-la entre tots els grups o 

bé només demanar l’estudi que fa referència al primer punt i marcar un termini per tal de tenir-

los i així després poder aprovar el segon punt. Estem a favor que es pugui fer la difusió però no 

estem a favor que s’aprovi sense saber els costos econòmics que se’n poden derivar. 

 

-  L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa manifesta que també hi estan d’acord i que veuen bé 

que es gravin i es difonguin, però ja que el grup municipal de CIU voldria que primer es fes 

l’estudi, veuen bé que es posin uns terminis i que es nomeni una persona de cada grup per 

formar una comissió. Al mateix també diu que, en el primer punt, allà on posa fer un estudi del 



 

 

cost econòmic que suposaria el fet de gravar en vídeo, s’hi podria afegir “i àudio”, els plens 

municipals per tal de difondre a través de la pàgina web de l’Ajuntament d’Artés o del web de 

televisió Artés i preferiblement en directe. Seguidament treure el segon punt per tal de poder 

portar a terme aquest. 

Pel que fa als terminis no hi ha d’haver cap problema ja que es tracta de parlar amb alguna 

empresa per tal que ens assessori. 

 

-  El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer respon que després de l’experiència que tenen 

d’aquest Ajuntament i veient el funcionament de comissions com la dels espais oberts, la del 

parc...Entenen que crear ara una comissió pot suposar haver-se d’esperar un any i mig, dos, 

tres... 

 

-El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup demana o bé deixar-ho sobre la taula 

o bé fer una esmena al segon punt. 

 

-El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer respon que, per al seu grup, la Moció ha de ser tal com 

es presenta. Afegeix que es va posant trava darrere trava en una cosa tan senzilla i que ja van 

deixar més temps per tal que es mirés què es podia fer i què no. Amb una consulta a la 

persona que porta el web de l’Ajuntament potser no hauria costat gaire. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa que li agradaria vincular aquest tema amb el Reglament 

Orgànic Municipal. Afegeix que no veu cap problema en crear una Comissió ara i prendre una 

decisió aviat. Pel que fa a l’Equip de govern ja s’apunta ell mateix a la Comissió. 

 

-El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer repeteix que el seu grup la vol votar tal com l’han 

presentat, que estan cansats de fer comissions que eternitzen els temes, encara que siguin ben 

senzills. 

 

-La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que no tots els temes són tan senzills, però que 

en aquest cas seria més fàcil si cada grup es comprometés a portar un pressupost i així la 

Comissió ja podria fer la valoració dels costos. 

 

-El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que si es per una qüestió de pressupost, es podria 

fer de manera rotatòria i que una persona de cada grup fes la gravació. Afegeix que tampoc és 

el cost que pot tenir i sinó es podria instal·lar una web cam. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que si no volen deixar la Moció sobre la taula, 

l’haurien de votar. 

 

Se sotmet a votació l’anterior Moció:   



 

 

Resultat:  

Voten afirmativament: n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en Gerard 

Girbau i Fonts. 

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

Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, en Roger Genescà i Campí, en Manel 

Parreño i Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó i en Joan 

Babeli i Shawa. 

S’absté: n’Elisabet Carracedo Mañosa. 

Vist el resultat de 3 vots afirmatius, 9 en contra i 1 abstenció, per majoria queda desestimat 

l’anterior acord. 

 

Seguidament es presenta una Moció alternativa per part de l’Equip de Govern que diu el 

següent: 

PROPOSTA ALTERNATIVA DE MOCIÓ PER LA PUBLICACIÓ DEL S PLENS MUNICIPALS 

Atesa la necessitat de fer esforços per a incrementar la informació, la transparència i per 

garantir la honorabilitat dels càrrecs electes i de l’autoanomenada classe política en general, 

començant per les administracions més properes als ciutadans, que són les Entitats Locals.  

Atès que el dret a la informació dels ciutadans és un principi reconegut a la llei 30/1992 de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i que també 

està previst a l’avantprojecte de llei de transparència, encara en fase d’aprovació.  

Atès que un dels primers passos per tal d’apropar ciutadania i institucions ha de ser una gestió 

transparent facilitant al màxim la informació de l’acció política.  

Atès que els plens són els òrgans màxims de decisió de la política municipal. 

Atès que tot i que la publicació dels plens municipals en un mitjà oficial no és obligatori, la seva 

difusió en format digital suposaria un avanç molt important en la difusió de la política municipal 

a tota la població.  

Atès que els plens municipals es graven actualment en format àudio per tal de poder fer les 

actes. 

Per tot això, l’Equip de govern proposa al Ple de l’Ajuntament d'Artés: 

l’adopció del següent acord:  

Fer un estudi del cost econòmic que tindria el fet de gravar en vídeo i/o audio els plens 

municipals per tal de difondre'ls a través de la pàgina web de l’Ajuntament d'Artés o de la web 

de Televisió d’Artés i preferentment en directe. 

Se sotmet a votació aquesta Moció alternativa:   

Resultat:  

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

Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, en Roger Genescà i Campí, en Manel 

Parreño i Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó i en Joan 

Babeli i Shawa. 



 

 

S’abstenen: n’Elisabet Carracedo Mañosa, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i 

Alsina i en Gerard Girbau i Fonts. 

Vist el resultat de 9 vots afirmatius i 4 abstencions, per majoria queda aprovada l’anterior 

Moció. 

 

APROVACIÓ MOCIÓ QUE ES PRESENTA PER A L’APROVACIÓ D EL PLE DEL MUNICIPI 

D’ARTÉS, EN DEFENSA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOC ALS PÚBLICS 

 

El  15 de febrer de 2013 el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques va presentar 

l’informe de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local 

(ARSAL) que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local 

(LRBRL) justificant la seva presentació en un suposat estalvi econòmic. La darrera versió de 

l’ARSAL es va presentar al Consell de Ministres del 24 de maig de 2013, i es manté en els 

mateixos criteris. 

La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya reunida a Barcelona, el 

dilluns 11 de març de 2013 per analitzar el text aprovat constata que aquest avantprojecte 

suposa un envaïment de les competències de la Generalitat de Catalunya sobre l’organització 

territorial i el règim local previstes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (article 160), suposa 

també una laminació del principi d’autonomia local que la Carta Europea d’Autonomia Local, la 

Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia garanteixen a tots els ens locals de base 

territorial i tampoc respecta les competències que la nostra capital té reconeguda a la Carta 

Municipal de Barcelona. 

L'ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats municipals a elegir els seus 

representants i que aquests compleixin el mandat de dirigir i administrar els seus municipis. Cal 

garantir drets socials i també regular prestacions econòmiques amb un millor finançament local 

que dignifiquin l’exercici de la tasca exemplar que realitzen els electes locals. 

PER LA CONTINUITAT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLICS (Declaració del 

Castell de Plegamans) 

Un dels sectors que estan patint més la crisi és el de mitjans de comunicació, tan públics com 

privats. Segons estimacions del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el 2012 hi havia més de 

1500 periodistes a l’atur a Catalunya. 

La FEDERACIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS DE CATALUNYA reunida en 

Assemblea General, el dia 8 de juny de 2013, a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) 

manifesta que l’ARSAL significa un retrocés en matèria de serveis a la ciutadania i pot posar en 

risc drets tan importants com el de la informació, que podria afectar la continuïtat de les 

emissores de ràdio municipal i de qualsevol mitjà de comunicació local de titularitat pública. 



 

 

Els ajuntaments catalans i la seva societat civil al llarg dels anys de democràcia han promogut i 

consolidat una potent xarxa d’emissores municipals que han garantit el dret a la informació. 

Aquestes han estat i són motors de dinamisme social i comercial pels seus municipis. 

Els mitjans de comunicació local gestionats des dels ajuntaments fan “poble”, fomenten la 

identitat donant a conèixer els seus orígens, les diferents condicions socials, les tradicions i les 

activitats quotidianes (econòmiques, culturals, socials, polítiques, projectes de futur), fomenten 

l‘associacionisme i enforteixen la societat civil. 

Els mitjans de comunicació locals públics han jugat un paper cabdal en la promoció i 

normalització de la llengua catalana. Per tant, posar en perill la continuïtat de les ràdios 

municipals catalanes, és posar en perill la veu del català. 

El projecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat va ser aprovat pel Consell de Ministres i 

publicat al Boletín oficial de las Cortes el dia 6 de setembre de 2013. 

Per tot això, L’AJUNTAMENT D’ARTÉS reunit en Ple acorda per unanimitat: 

Primer. ‐‐‐‐ Rebutjar el projecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local 

amb els continguts de la proposta actual.  

Segon. ‐‐‐‐ Donar suport a la tasca desenvolupada per les emissores locals a Catalunya i 

reconèixer la seva importància com a mitjans que garanteixen el dret a la informació, la 

presència del català en el mapa radiofònic del nostre país i la cohesió social als municipis. 

Tercer. ‐‐‐‐ Instar el Govern de la Generalitat a defensar amb fermesa les competències que li 

atorga l’Estatut en matèria de règim local i expressar el suport explícit d’aquest Ajuntament en 

totes les mesures que siguin necessàries emprendre per exercir aquesta defensa, que inclou el 

manteniment de les ràdios municipals. 

Quart. ‐‐‐‐ Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la Generalitat de 

Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en l'Estatut d'Autonomia, i 

explícitament la no invasió competencial recentralitzadora. 

Cinquè.-  Que aquesta moció, un cop sigui aprovada, sigui notificada al Parlament de 

Catalunya, la Generalitat de Catalunya, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, l’Associació 

Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. 

Sisè.-  Donar publicitat d’aquests acords. 

 

APROVACIÓ COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL A NY 2012 

 

Seguidament el sr. President manifesta que, com ja s'expressava en l'oportuna convocatòria, 

un dels objectes d'aquesta sessió és examinar i aprovar el Compte General de l'Ajuntament 



 

 

corresponent a l'exercici 2012. 

Aquest està integrat pel Compte propi de l'Ajuntament d'Artés. 

Atès el que disposa la regla 102 de la Instrucció del model normal de Comptabilitat local, un 

cop format el Compte General i practicada l'exposició al públic del mateix, sense que s'hagin 

produït reclamacions i/o al·legacions.  

Vist l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes. 

Donat lectura de l'esmentat informe per l’Interventor de la Corporació, del qual resulta que 

l'esmentat compte està degudament rendit i justificat. 

El Sr. Alcalde-President, en compliment d'allò que estableix l'article 212 del Text Refós de la 

Llei d’Hisendes Locals, sotmet a votació per part del Ple de la Corporació l'aprovació del 

Compte General de l'Ajuntament de 2012.  

El Ple de la Corporació, per unanimitat, va aprovar el Compte General de l’Ajuntament de 2012. 

 

 

APROVACIÓ ATORGAMENT DE SUBVENCIONS. ANY 2013 

 

Seguidament es dóna compte de la proposta relativa a l’atorgament de subvencions a les 

entitats de l’exercici 2013: 

 
Vist la convocatòria de subvencions a entitats esportives, culturals, d’ensenyament i de 
cooperació al desenvolupament convocada per aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 
2013. 
Vist les actes de valoració de les sol·licituds de subvencions de les entitats, exercici 2013, 
realitzades per les Comissions de valoració de les línies de cultura, cooperació, esports i 
ensenyament.  
Es proposa el següent  A C O R D :  
Primer.-  Aprovar la concessió de subvencions per l’exercici 2013 a la relació d’entitats 
esportives, culturals, d’ensenyament i de cooperació al desenvolupament que es detallen tot 
seguit: 
ESPORTIVES: 

Subvenció destinada a entitats esportives: 16.150,00 € 
ROMANENT:                    0,87 € 

Club Bàsquet Artés 5.194,29 € 
Futbol Club Artés 5.244,72 € 
Club Natació Artés 1.120,00 € 
Club Petanca Artés 1.093,06 € 
Amics de la cursa 1.101,33 € 
Club Tennis Artés 858,67 € 
Societat de Caçadors d'Artés 193,06 € 
Centre excursionista 1.344,00 € 
TOTAL 16.149,13 € 
ENSENYAMENT: 

Subvenció destinada a entitats educatives:  6.800,00 € 
AMPA Escola Bressol 1.288,20 € 
AMPA Escola Dr. Ferrer 1.900,62 € 
AMPA Escola Vedruna 2.006,21 € 
AMPA Institut Miquel Bosch 760,25 € 
AMPA Escola de Música 844,72 € 
TOTAL 6.800,00 € 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: 



 

 

Subvenció destinada a entitats cooperació:  8.500,00 € 
Agermanament sense fronteres 1.857,41 € 
Fundació ROKPA 1.479,63 € 
Acció Internacional 1.888,89 € 
Càritas 1.605,55 € 
Mans Unides 1.668,52 € 
TOTAL 8.500,00 € 
CULTURALS: 

Subvenció destinada a entitats culturals:   19.000,00 € 
ROMANENT:                7,24 € 

ESBART DANSAIRE I 
 BASTONERS D'ARTÉS 1.262,30 € 
ESPLAI EL CEP 1.184,62 € 
GRUP NEI TEATRE 1.339,98 € 
ESPLAI ARTESENC DE L'AMISTAT 1.106,94 € 
ATENEU POPULAR LA FALÇ 1.407,95 € 
RAÏM DE POESIA 1.393,03 € 
L'ARTESENC 1.184,62 € 
ASS. PENYA BARÇAMICS ARTÉS 854,48 € 
AAVV I AMICS DEL BARRI VELL D'ARTÉS 1.301,14 € 
CENTRE CULTURAL I RECREATIU 
D'ARTÉS 844,77 € 
COR ARTESENC 985,21 € 
ASS. CULTURAL FEMENINA ARTESENCA 912,74 € 
ASS. CULTURAL RECREATIVA "EL CASAL" 349,56 € 
AMICS DE LA SARDANA 1.427,37 € 
AMICS DEL BALL EN LÍNIA 504,92 € 
GRALLERS D’ARTÉS 719,25 € 
ENRAMADES DEL RAVAL I RODALIES 1.009,84 € 
ARTÉS PER LA INDEPENDÈNCIA 1.204,04 € 
                                    TOTAL 18.992,76 € 
Segon.-  Notificar els imports adjudicats de les subvencions a les entitats beneficiàries.” 
 
 
-El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el seu grup votarà en contra, basant-se en uns 

criteris molt bàsics. Afegeix que es refereix al criteri d’elecció de les entitats, que tot i estar 

convençuts que ho han fet de bona fe creuen que s’hauria d’haver fet amb una imparcialitat 

més clara, o davant de la Secretària de l’Ajuntament. En referència a l’hora en què s’han fet les 

reunions diu que va propiciar que en algun cas, com en les entitats esportives, no hi pogués 

assistir cap representant, ja que el matí és més difícil de compaginar i afegeix que el tercer 

motiu és el canvi substancial en els imports que reben les entitats i el fet que no han pogut 

examinar la documentació i la valoració que s’ha fet fa que tinguin alguna suspicàcia en algun 

cas concret i per tot això el seu vot serà contrari a aquest atorgament. 

 

-El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer explica que tenen la sensació que s’han arreglat els 

problemes que hi va haver en l’últim atorgament de subvencions i per aquest motiu el seu vot 

serà favorable. 

Una de les coses que troben important és que no hi hagués cap romanent i recorda les 

discussions que van tenir dient que això no era factible i en canvi aquest any s’ha fet i aquest 

serà un dels motius pels quals votaran a favor. 



 

 

Afegeix que el seu grup pensa que les entitats han de ser presents a les valoracions. 

 

-Seguidament la regidora n’Elisabeth Carracedo i Mañosa respon que l’elecció de les entitats 

es va fer mitjançant un sorteig, tal i com marca les bases. Afegeix que en les bases també es 

diu que la valoració es pot fer sense la seva presència. També manifesta el seu acord en allò 

que ha exposat el regidor sr. Ernest Clotet  i explica que es va avisar a les dues entitats 

esportives i aquestes en cap moment van dir que no podien assistir-hi, ni pel dia ni per l’hora. 

Se les va estar esperant una estona i quan ja passava un quart d’hora o vint minuts es va 

començar la valoració. 

Explica que aquest any totes les entitats artesenques han presentat sol·licitud de subvenció i 

que han nascut entitats noves i aquests fets han fet disminuir les quantitats que s’han atorgat. 

Els criteris que s’utilitzen per concedir les subvencions són del tot objectius, a partir del que 

presenten no del que se sap de cada entitat. 

Diu que ja saben que no són les millors subvencions i que de cara l’any vinent és possible que 

hi hagi noves propostes de subvenció, les quals, primer de tot, seran conegudes per les entitats 

i no pels grups polítics i seran elles qui decidiran i faran les corresponents esmenes per buscar 

una nova forma d’atorgar subvencions i s’adequaran les bases als formularis, ja que actualment 

són una mica confusos, i això requerirà un gran esforç per part de tot el servei tècnic de 

l’Ajuntament. 

 

Se sotmet a votació aquest acord:   

Resultat:  

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

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

Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en Gerard Girbau i Fonts. 

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

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

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 5 vots en contra, per majoria queda aprovada l’anterior 

acord. 

 

 

APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITAT S ESPORTIVES 

CATALANES DAVANT DE L’ACCIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREB ALL I SEGURETAT 

SOCIAL 

 

Seguidament es dóna compte de la Moció, que diu el següent: 

Exposició de motius 

Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat a les 

entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a l’esport professional 



 

 

sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la seva continuïtat, volem 

manifestar el següent: 

El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i joves que 

realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la seva 

formació personal i cívica, a l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits saludables, a la 

integració i a la cohesió social. Resulta doncs, imprescindible conservar-lo i impulsar-lo.  

El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la 

supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part 

altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que són 

estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els hi 

permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona. 

En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats esportives i  

moltes de les persones que hi presten els seus serveis  es veu com una relació de voluntariat 

donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el compromís que no 

pas per l’obtenció d’un benefici econòmic personal. Sense aquestes persones, moltes entitats 

serien inviables. 

De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de 

liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes entitats esportives són 

del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a desaparèixer, causant un dany de 

dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en l’esport de base i 

en els nostres joves.  

Per això, l’Ajuntament d’Artés, per unanimitat, acorda:  

Primer: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a ampliar la moratòria en les 

actuacions inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no 

professional, fins que es clarifiqui la normativa i s’estableixi un règim especial per les entitats 

esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional. 

Segon: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a establir un règim especial de la 

Seguretat Social, exempt de cotització, per als clubs i les entitats esportives sense ànim de 

lucre, que incorpori a aquelles persones que hi col·laborin i obtinguin una retribució que es 

pugui considerar marginal i no constitutiva de mitjà fonamental de vida, sempre que els 

ingressos no arribin al salari mínim interprofessional. 

Tercer: Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació àmplia 

de la legislació vigent en matèria de seguretat social i voluntariat en les activitats esportives 

efectuades per clubs i entitats esportives sense ànim de lucre. 

Quart: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a Reconèixer clarament la figura del 

voluntari, sense relació laboral, en el cas d'activitats esportives realitzades per clubs i entitats 

sense finalitat de lucre. 

Cinquè: Instar a la Inspecció de Treball a atorgar caràcter informatiu i no sancionador a 

qualsevol acta oberta a entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no 



 

 

professional, quan hi hagi disconformitat entre les actuacions del club i la Inspecció de Treball i 

la Seguretat Social per motius de poca claredat en la normativa aplicable. 

Sisè: Notificar la present moció a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 

Catalunya, al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, al Consejo Superior de Deportes, als 

grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, així com a les entitats esportives del municipi. 

 

 

APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL  PARLAMENT 

EUROPEU I DEL CONSELL D’EUROPA DE DECLARAR L’ANY 20 13 COM “ANY EUROPEU 

DE LA CIUTADANIA” 

 

Seguidament l’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa dóna lectura a la Moció, que diu el següent: 

“El 23 d’octubre de 2012, el parlament Europeu i el Consell d’Europa van decidir declarar l’any 

2013 com a “ Any Europeu de la Ciutadania” per commemorar el 20è aniversari de la creació 

de la Ciutadania de la Unió Europea del Tractat de Maastricht. 

El Tractat de Maastricht va establir ara fa vint anys la ciutadania europea per a tots els països 

membres de la Unió Europea. Les principals xarxes i organitzacions de la societat civil 

europees han unit les seves forces i han creat l’Aliança EYC2013 ( European Year for Citizens 

2013 Alliance) per presentar propostes destinades a situar la Ciutadania europea al cor de 

l’agenda política de la UE, basant-se en l’experiència i els coneixements dels seus membres, 

les quals actuen de forma  permanent a fi que els ciutadans siguin un dels elements 

transversals en la presa de decisions, l’execució i avaluació de les polítiques públiques 

europees, l’Aliança EYC2013 promourà activitats encaminades a tenir un impacte en la 

construcció d’una Unió Europea més assequible als ciutadans i que no es redueixi a 

preocupacions purament econòmiques, sinó que faciliti diferents formes d’expressió i 

mobilització d’una ciutadania activa, en un procés de la construcció de la ciutadania de la UE 

que, més enllà d’un enfocament basat en els drets individuals, abordi el sentit de pertinença, 

d’inclusió, com a factor de cohesió social, dels ciutadans europeus en un futur comú . 

Des dels nostres governs locals proposem, com a objectius, sensibilitzar, estimular el debat, 

l’intercanvi d’informació i experiències, oferir un marc per assumir compromisos, realitzar 

accions concretes, proveir d’eines per fer transcendir els missatges de la ciutadania europea, 

als nostres municipis i ciutadans. 

Atès que la Declaració del Parlament i del Consell d’Europa per al 2013, de 23 d’octubre de 

2012, és un document de posicionament multilateral, amb objectius a llarg termini, i que 

coincideix, per tant, amb la naturalesa i característiques que tenen els convenis marcs o 

protocols generals, recollits a l’article 6.4 de la llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 

de les Administracions Públiques i dels Procediment Administratiu Comú, es proposa 

l’aprovació de l’adhesió a l’esmentat document a l’Ajuntament d’Artés. 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al Ple de la 

Corporació l’adopció dels següents  ACORDS: 



 

 

Primer-  Aprovar l’adhesió a la declaració del parlament Europeu i del Consell d’ Europa de 

declarar l’any 2013 com a “Any Europeu de la Ciutadania”.  

Segon-  Notificar la present adhesió a la Comissió Europea, Parlament de Catalunya, a la 

Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis . 

 

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

 

 

APROVACIÓ DE LA PROPOSTA MOCIÓ A FAVOR DEL MANTENIM ENT DELS SERVEIS 

SOCIALS DE PROXIMITAT EN MANS DELS MUNICIPIS I ELS CONSELLS COMARCALS 

 

Seguidament la regidora n’Anna Ginesta i Franquesa dóna lectura a la Moció que diu el 

següent: 

 

Que el projecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, en el cas que 

s’aprovi i s’apliqui a Catalunya, plantejaria una situació d’amenaça per a la continuïtat del 

sistema de Serveis Socials de responsabilitat pública, que al nostre país s’ha anat construint 

des dels anys 80. 

En l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la ciutadania, posar en 

perill el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a la garantia dels 

drets individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant l’etapa democràtica i 

suposa un retorn a èpoques passades de precarietat social. Així mateix estaríem posant en 

perill un model de convivència, benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de 

vida. 

Per aquest motiu, en aquests moments que s’estan gestant els esborranys de reforma de 

l’administració local, l’Ajuntament d’Artés mostra la seva preocupació per les greus 

conseqüències que comportaria per la dignitat de les persones, la convivència cívica i la pau 

social el desmantellament del model de serveis socials arrelat al territori i al servei de les 

persones, especialment les més vulnerables. 

Així mateix posem de manifest la importància dels Consells Comarcals com a òrgans gestors 

de la prestació de serveis per aquells municipis inferiors a 20.000 habitants. 

Seguidament es proposa al Ple aprovar els següents acords: 

1. En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja aquest projecte, l’Ajuntament 

d’Artés demana al Govern de la Generalitat a que insti al Govern espanyol i als legisladors 

estatals –i també als de Catalunya- a mantenir la continuïtat del finançament de la part 

corresponent a l’Estat del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per a 

les Corporacions Locals, assegurant el manteniment i funcionament dels serveis socials de 

proximitat en els governs locals. La situació social actual justifica la nostra exigència que, a 

més, respecta el principi de subsidiarietat establert per la Unió Europea (article 5 del 

Tractat de la UE). 



 

 

2. Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern espanyol sinó 

que s’apliqués la llei catalana, l’Ajuntament d’Artés insta al Govern de la Generalitat a 

garantir el finançament i el model actual a fi de mantenir els serveis socials de proximitat a 

tot el territori. 

3. Traslladar a la Generalitat de Catalunya els presents acords. 

 

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

 

 

ADHESIÓ AL PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I LA INTERVE NCIÓ EN L’ABSENTISME 

ESCOLAR A LA COMARCA DEL BAGES 

 

Atès que el dia 22 de juliol de 2013 va ser aprovat per unanimitat en el Ple del Consell 

Comarcal del Bages el “Protocol per a la prevenció i la intervenció en l’a bsentisme escolar 

a la comarca del Bages” , elaborat  per una comissió de treball formada per serveis socials 

bàsics de l’ABSS de la comarca i de l’ABSS de l’Ajuntament de Manresa, Inspecció educativa, 

Equip d’atenció psicopedagògica i l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal, i que va 

comptar amb la revisió i consens tècnic de tots els agents de la xarxa implicats en la intervenció 

en matèria d’absentisme escolar (centres educatius, Fiscalia de l’àrea de Manresa-Igualada, 

SEAIA Bages-Berguedà, ABP-Mossos Esquadra, representants polítics de les regidories de 

serveis socials i d’ensenyament de Manresa i comarca). 

Atès el que disposa l’article 52.2 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i 

adolescència respecte l’encàrrec a les administracions públiques sobre la detecció dels casos 

de no-escolarització, absentisme i abandó escolar així com l’adopció de les mesures 

necessàries per fer-hi front, mitjançant l’elaboració dels protocols corresponents. 

Atès el que disposen els articles 25.1 a) i 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització comarcal de Catalunya, respecte a 

les competències del Consell Comarcal en matèria d’assistència i cooperació als municipis. 

 

Atès els objectius  principals del Protocol d’aconseguir la plena escolarització i potenciar la 

prevenció de l’absentisme escolar dels menors en edat d’escolarització obligatòria, així com 

afavorir la coordinació entre els diferents serveis implicats en termes d’absentisme escolar.  

Atès que per tal de formalitzar la cooperació entre totes les entitats implicades, així com 

d’habilitar els respectius professionals per actuar d’acord amb els termes que estableix el 

Protocol, dins el marc legal que sigui vigent en cada moment, és necessari aprovar el Protocol 

esmentat. 

Per tot el què s’ha exposat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar el “Protocol per a la prevenció i la intervenció en l’ absentisme escolar 

a la comarca del Bages” . 

SEGON.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Bages. 



 

 

 

 

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. 34/13. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

-El regidor en Roger Genescà i Campí demana quin ha sigut el balanç econòmic i energètic de 

l’acció d’encendre una bombeta sí una no i quin impacte ha tingut això a nivell de quilowatts i 

quin import d’estalvi ha suposat. També demana quin és el pla de manteniment de la gespa del 

camp de futbol, entenent que anualment se li ha de fer passar una màquina que esclareja el 

cautxú i neteja una mica la porqueria i ho torna a deixar tot en perfectes condicions i si s’ha 

planificat fer-ho aquest any, ja que el camp de futbol petit té alguna zona bastant afectada. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que en aquests moments estan arribant 

pressupostos relatius al manteniment amb màquines especialitzades en escampar el cautxú, la 

qual cosa és necessària sobretot en el camp de futbol 7, ja que aquest es va fer una mica a 

trossos i això fa que també s’espatlli més de pressa. És cert també que en alguns punts 

s’embassa l’aigua. Per tot això s’està valorant la possibilitat de fer uns plans de manteniment 

amb alguna empresa que disposi d’aquesta maquinària, independentment que ja hi tinguem un 

tècnic a la zona esportiva.  Hi ha alguns aspectes del manteniment que els hauria de fer una 

empresa especialitzada, ja que això podria allargar la vida de la gespa. 

 

-El regidor en Manel Parreño i Jiménez vol traslladar la queixa d’una veïna del c/ Sant Pere 

sobre els coloms. Aquesta li va demanar si a Artés es feia un protocol de control de plagues, 

perquè ella i altres veïns es veien molt afectats pels excrements dels nius, a causa de la 

quantitat de coloms que hi ha en aquesta zona. Afegeix que la casa d’aquesta senyora dóna 

darrere l’Església i que amb les pluges s’ha embussat la teulada i això ha suposat que es 

produïssin filtracions dins l’edifici. Diu que també li va demanar si l’Ajuntament tenia alguna 

assegurança que li cobrís els desperfectes.  

Arran d’aquesta queixa, demana què s’està fent en l’àmbit de tot el municipi per controlar les 

plagues. 

 

-La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa respon que aquesta veïna del c/ Sant Pere també li ha 

comunicat a ella i que se li va respondre via correu electrònic. Explica que el novembre de l’any 



 

 

passat es va fer una actuació de control dels coloms amb un èxit notable i que està previst fer 

la mateixa actuació cada any, i això és el que se li va contestar a aquesta persona. 

 

-El regidor en Manel Parreño i Jiménez diu que de coloms n’hi deu haver a molts llocs, com per 

exemple aquí a l’Ajuntament també n’hi ha hagut. Demana si un cop a l’any és suficient quan 

es tracta d’uns animals que es reprodueixen de forma tan ràpida. 

 

-La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa explica que les actuacions van consistir en instal·lar 

dues gàbies i que les persones responsables de l’actuació els van comentar que era suficient 

fer-ho anualment, sempre que l’èxit sigui com el que es va assolir en aquella campanya. Li van 

comentar que, en altres poblacions, tot i haver-hi molts coloms, aquests no anaven a les gàbies 

i llavors es feia necessari utilitzar algun altre sistema, però aquí els primers sorpresos van ser la 

mateixa empresa pel volum de captura d’aquests animals. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa afegeix que hi ha un sistema que volen valorar i que fa 

referència al tema d’anticonceptius i que d’aquesta manera no es reprodueixin tant. 

 

-La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa explica que s’han fet diverses actuacions pel que fa el 

tema de plagues, com per exemple a l’Escola bressol i a la plaça Telers pel tema de les 

formigues. També es va haver d’actuar al c/ Berga per un tema d’escarabats i al Kanal  pel 

mosquit tigre. 

 

-El regidor en Manel Parreño i Jiménez demana si seria possible fer un cens de la quantitat de 

coloms que hi pot arribar a ver. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que és difícil. 

 

-El regidor en Manel Parreño i Jiménez creu que es pot deduir que si la captura de coloms va 

ser tan esplèndida pot voler dir que n’hi ha molts. 

 

-La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa explica que l’any passat va rebre queixes de diferents 

sectors del municipi sobre el tema dels coloms i que enguany, fins a aquest dia, només n’ha 

rebut dues. I fent una valoració es podria dir que l’any passat van suposar un greu problema i 

en canvi aquest any no ho són tant, però tot i així faran aquest control perquè es tracta d’uns 

animals que porten associades moltes malalties. 

 

-El regidor en Josep M. Camprubí i Salvó explica que li han comentat que es vol treure 

l’ambulància i els serveis d’urgència de nit i demana si realment és així. 

Afegeix que diversos veïns li han demanat si es pot regular la zona blava d’estacionament. 

 



 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa aclareix que el servei de nit d’ambulància no hi ha sigut 

mai, que es disposa d’aquest servei de les 9 del matí a les 8 o 9 del vespre. 

 

-El regidor en Josep M. Camprubí i Salvó diu que a ell li han dit que es treu aquest servei. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que ell ha comentat de nit. A continuació explica que 

el Departament de Salut es mou per estadístiques i que de moment a ell no li han comentat. 

Afegeix que el dia 8 té una reunió a la qual també assistirà el gerent de la Regió sanitària i li 

demanarà quines possibilitats hi ha. 

En referència al tema de la zona blava, respon que es possible que hi hagi alguna zona que 

s’hagi d’acabar de repintar i es mirarà de fer un seguiment més estricte. 

 

-La regidora na Josefa Montañola i Cortina demana a la regidora de cultura com es va realitzar 

el procés selectiu per a l’elecció dels magnífics i quin criteris es van fer servir. 

 

-La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa expressa la seva sorpresa per la pregunta 

formulada i diu que si la pregunta de Festa Major és sobre “els magnífics” vol dir que la resta ha 

anat molt bé. Explica que “els magnífics” van néixer arrel d’unes converses d’ella amb la 

Tècnica de cultura i la intencionalitat era aconseguir una Festa Major més participativa. Es va 

buscar uns “còmplices” i, en el transcurs dels diferents actes es va escollir un home i una dona. 

El “còmplice” senzillament era un col·laborador que feia arribar als seleccionats una carta que 

deia que l’Ajuntament d’Artés li havia enviat una carta i que l’havia de dipositar en un lloc 

concret. Tenia una petita explicació sobre què representava ser escollit magnífic, qui podia 

participar...i si hi estaven interessats se’ls demanava que passessin una prova escrita que 

consistia en quatre anagrames senzills que feien referència a la Festa Major i que després la 

dipositessin on se’ls demanava. Una de les finalitats era engrescar una mica a la gent amb el 

petit misteri de què i qui serien. Ara, però, s’ha obert una comissió de Festa Major, que 

esperem que tingui una llarga continuïtat i aquesta elecció adquirirà més sentit perquè la 

Comissió en parlarà. Aquest any, aquest tema s’ha portat entre totes les persones que hi ha 

col·laborat. 

 

-La regidora na Josefa Montañola Cortina demana qui formava aquest grup de persones. 

 

-La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa respon que van ser els tècnics, ells mateixos i els 

còmplices que tenien. Els demana si és que ells volien ser magnífics perquè intentaran tenir-ho 

present. Reitera la seva sorpresa pel fet que s’hagin fixat en aquest tema de tota la Festa 

Major, ja que no té cap transcendència. 

 

-El regidor en Roger Genescà i Campí demana si s’han repartit sobres de l’Ajuntament d’Artés i 

a qui s’han repartit. 



 

 

 

-La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa respon que es van repartir entre persones que 

participaven d’actes de la Festa Major. 

 

-El regidor en Roger Genescà i Campí diu que volen consultar a Secretaria si es possible que 

se’ls comuniqui a qui es van entregar els sobres. Diu que el que demanen és una mica de 

transparència de com va anar el procés, ja que diuen que va ser participatiu i ells consideren 

que no n’hi ha hagut cap. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que la regidoria podia actuar lliurement en aquest 

tema. Com Equip de govern respecten la decisió que va prendre com a regidora i consideren 

que ha tingut un fort ressò tot i no tractar-se d’un premi espectacular. 

 

-El regidor en Joan Babeli i Shawa diu que ells ho demanen pel tema de participació. 

 

-La regidora na Josefa Montañola i Cortina demana a la regidora d’educació quin número 

d’alumnes hi ha inscrit a l’Escola Bressol i quants n’hi ha a l’Escola de Música, ja que en 

aquesta s’han augmentat els cursos d’instrument i d’altres. Demana també si es compleixen les 

ràtios a l’Escola Bressol, si serà necessari cap altre professor. 

 

-La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa explica que, en aquests moments, encara s’estan 

produint altes i baixes a l’Escola de Música, però que a data 16 de setembre hi havia un total 

de 263 alumnes. També va demanar quants alumnes hi hauria hagut si no s’haguessin iniciat 

els nous cursos i li van respondre que 249. Comparant les xifres, el curs 2012-13 hi havia 261 

alumnes. La directora li va explicar que la disminució d’alumnes era a causa que, actualment, 

ho hi ha la mateixa quantitat que abans de nens que facin sensibilització i els cursos inicials. 

Tot i això recorda que aquestes dades són provisionals. 

Pel que fa a l’Escola Bressol, a data de 18 de setembre, hi havia 79 alumnes. De moment no 

es pot parlar de ràtios perquè en el mes de setembre hi ha molts canvis. 

 

-La regidora na Josefa Montañola i Cortina demana si li poden fer arribar un informe amb totes 

aquestes dades. 

 

-El regidor en Joan Babeli i Shawa demana com és que als Policies, els quals ho són 

professionalment i d’altres estan en vies de ser-ho, se’ls encomana feines que no els 

corresponen. Diu que si es té un cos policial, amb la despesa que suposa un cos d’aquestes 

característiques, s’ha de dedicar a la tasca pròpia policial. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que el responsable de la Policia és l’Alcalde i, en 

aquest cas, l’Alcalde mana diferents tasques que ja es venien fent d’anys enrere. Actualment hi 



 

 

ha algunes coses que s’han millorat i d’altres que s’estan millorant. Tot i que també és cert que 

si es mirés el llibre de competències podríem dir que hi ha auxiliars administratius que estan 

realitzant tasques d’administratiu i també es podrien queixar. Com sempre acabem dient, entre 

tots hem de fer poble. Finalment diu que si la Policia li vol fer alguna observació, ell els 

escoltarà com ja han fet en altres ocasions i sempre s’ha intentat millorar allò que fos possible. 

 

-El regidor en Joan Babeli i Shawa diu que si l’Ajuntament necessita de la figura d’un 

ordenança, l’hauria de contractar. Si al mateix temps que la Policia està organitzant el trànsit, 

se li demana que vagi a obrir un equipament, no podrà realitzar les dues tasques alhora.  

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa reitera que si hi ha algun policia que no està d’acord 

amb les tasques que se li encomanen ja saben que li poden comentar, i sinó també tenen la 

porta ben gran per marxar. 

 

-El regidor en Joan Babeli i Shawa recorda que, al carrer, hi ha molts excrements de gossos. 

Diu que la gent s’està queixant i per aquest motiu proposen que es posin papereres al pàrquing 

de darrere el Sindicat, ja que també ho han demanat per escrit a l’Ajuntament i no se’ls ha fet 

cas. 

 

-La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa respon que, personalment, ella no ha rebut cap petició 

per escrit. 

 

-El regidor en Joan Babeli i Shawa diu que ja li farà arribar una còpia. 

 

-La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa respon que no hi veuen cap inconvenient en habilitar 

una zona si realment això és realment el que marqui la diferència en el fet que uns amos siguin 

més curosos a l’hora de recollir les necessitats dels gossos. 

 

-El regidor en Joan Babeli i Shawa diu que els espais naturals que hi ha als voltants del 

municipi es poden gaudir quan es va a passejar. Diu que, el mes d’agost, caminant per Can 

Vila han vist restes de cables i n’han vist també als Pisos de la Caixa...Afegeix que, 

possiblement, els hagin escampat lladres de coure que hagin deixat les restes de plàstic per 

aquests indrets. Demana si es pot tractar de la bobina que tenia la brigada i que els van 

prendre. 

 

-L’Alcalde aclareix que les restes de la bobina de la brigada les van trobar en el mateix lloc. Diu 

que la Brigada ha recollit les restes dels llocs allà on els han dit que n’hi havia i després s’ha 

comunicat a Mossos d’Esquadra. 

 



 

 

-La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra afegeix que també s’han tret vidres trencats que hi 

havia a Can Vila i la Paloma. 

 

-El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer demana si durant l’estiu s’ha avançat en el tema de la 

treballadora social d’Avinyó.  

Pel que fa al tema dels aparcaments de bicicleta que es va aprovar en el darrer Ple, diu que es 

va parlar de crear la Comissió i emplaçar als assistents perquè després del Ple es quedi per 

començar a treballar aquest tema. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que el tema de la contractació segueix el seu procés 

i que saben que és a punt de sortir. Diu que hi havia vint-i-un aspirants. 

En relació als aparcaments de bicicletes diu que ell formarà part de la comissió i que també 

s’haurà de decidir en quina data es troben. Diu que es podrien trobar el mateix dia que es 

reuneixi la comissió dels mitjans de comunicació local, pel tema de la Sala de Plens. 

 

-El regidor en Roger Genescà i Campí diu que podria ser la mateixa comissió. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que per la seva part no hi ha cap problema. 

 

-El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que el grup de la CUP designarà diferents persones 

per aquestes comissions. 

 

-La regidora n’Anna Ginesta i Franquesa manifesta que, tan aviat com tinguin més detalls de 

com està el procés de selecció de la treballadora familiar, els els faran arribar. 

 

-El regidor en Ramon Fornell i Alsina demana com està el projecte de millora del parc de Can 

Crusellas. 

 

-La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que el projecte del parc va ser una proposta 

de la CUP. Diu que es va trobar amb l’Arquitecte. Seguidament ells també es van reunir i li van 

fer arribar una llista. Més tard es van tornar a reunir mentre jo era de vacances. A continuació 

vaig enviar un correu comentant-li que no ho acabàvem de veure correcte i, de cara la setmana 

vinent, li volia plantejar una reunió amb la regidora d’educació i demanar que s’hi afegís també 

el Consell d’Infants. 

 

-El regidor en Ramon Fornell i Alsina manifesta que s’ha perdut l’estiu i que probablement la 

Festa Major hauria sigut un bon moment per fer el procés participatiu. 

 

-La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que, per la qüestió temps, era molt 

precipitat, a causa del treball previ que hi havia d’haver i la magnitud de l’enquesta. 



 

 

 

-El regidor en Ramon Fornell i Alsina demana també com està el tema del “porta a porta” i si ja 

hi ha previst un dia de reunió de la Comissió. 

 

-La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que l’empresa els va entregar a mitjans de 

juliol les comparatives amb altres mètodes que el grup de CIU els havia demanat que es fessin, 

seguidament els vam demanar que aprofundissin en aquest tema i en el moment que tinguem 

l’informe es passarà a tots els grups i es prendrà una decisió.  

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa afegeix que possiblement serà durant la primera 

setmana d’octubre. 

 

-El regidor en Ramon Fornell i Alsina demana com està la retirada del monument i quina ha 

estat la resposta del Memorial Democràtic. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que hi van parlar la setmana passada, tot i que 

la petició es va fer abans de vacances. Segurament vindran de cara la setmana vinent, tot i que 

sembla no té cap valor artístic. Diu que quan vinguin ja avisarà a tots els grups. 

 

-La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que pel tema de la placa -treure la frase que es 

va dir- ja van quedar entesos amb l’empresa que ho faran ara al principi de setembre.  

 

-El regidor en Ramon Fornell i Alsina, sobre el tema de l’habitatge, recorda que s’han aprovat 

tres Mocions impulsades des de l’oposició al llarg de la legislatura i que no se’ls ha donat 

compliment. El febrer es va fer una instància que tampoc s’ha respost i es va quedar que es 

crearia una comissió de treball i tampoc s’ha convocat. 

 

-La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra, en referència al tema de l’habitatge, recorda que 

es va fer un conveni amb Catalunya Caixa i que s’ha disposat de tres pisos, que estan 

entregats o en tràmit d’entregar-los. A CaixaBanc se’ls ha fet arribar la resposta relativa a un 

pis que hi ha de fons socials d’habitatges, sobre el pis que hi havia s’han passat les condicions 

a la Treballadora familiar i també s’ha enviat les cartes a les entitats, tal com es va demanar. 

Només ha respost una entitat, el Banc de Sabadell que ens ha comunicat que tenen 3 o 4 

habitatges però que ens ho han de respondre per escrit. En aquests moments ja hem enviat 

dues cartes a les entitats bancàries. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa afegeix que les respostes que els han arribat les han 

passat a tots els grups. 

 



 

 

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

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

 

 

 

 


