
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DE L'AJUNTAMENT EL DIA 21 D’OCTUBRE DE 2010 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia vint-i-u d’octubre de dos mil deu, essent les vint-i-una hores, al saló de 

sessions de la Casa de la Vila, sota la Presidència del sr. Alcalde, en Damià Casas i Herms i 

assistits per mi, la sotasignada Secretària d'aquest Ajuntament, na Montserrat Bach i Pujol, es 

reuneixen els Tinents d'Alcalde na M. Carme Vila i Biosca, en Roger Genescà i Campí, n’Enric 

Fonts i Illa i en Domènec Baró i Bach i els regidors/es en Ramon Martínez i Pareja i en Josep 

M. Camprubí i Salvó, en Josep Candàliga i Freixa, na Pilar Valiente i Ballesteros, na M. Àngels 

Crusellas i Serra i na M. Carme Rienda i Salado, a l'objecte de celebrar sessió ordinària, 

prèviament convocats per avui.  

Excusen la seva absència els regidors na Montserrat Morell i Fonts i en Jordi Torras i Llort. 

Assisteix al Ple 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  

 

La Secretària llegeix l’acta de la sessió anterior que va ser aprovada per unanimitat i sense cap 

esmena. 

 

 

APROVACIÓ EXPEDIENT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMEN T DE CRÈDIT 

 

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

“ANTECEDENTS 



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

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

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

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

cas, o de suplement de crèdit en el segon. 

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

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

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

Pressupost de la Corporació per l’ exercici 2010, el present expedient haurà de sotmetre’s a 

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

Pressupostos. 

Vist l’informe favorable de la Intervenció de data 27 de setembre de 2010. 

El present expedient es sotmet a l'aprovació del Ple, proposant l'adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER.- AUTORITZAR l’ expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb  

baixa de crèdit de partides de despesa per un import total de 13.500 euros. 

SEGON.-APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit números 9/2010, dins el 

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

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

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

164 62500 Mobiliari cementiri 2.400,00 

321 13001 Hores extres escola bressol 600,00 

340 62300 Inversió en maquinaria 1.000,00 

       TOTAL           4.000,00 Eur  

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

340 21200 Manteniment edificis 2.225,00 

340 63200 Remodelació pavelló 5.000,00 

491 46703 Consorci TDT 1.275,00 

920 62600 Equips proc. informació 1.000,00 

TOTAL      9.500,00  Eur 

FINANÇAMENT 

BAIXA CRÈDITS DESPESES 

321 21300 Maquinaria instalacions i utillatge 3.000,00 

323 22618 Casals 5.500,00 

330 21203 Manteniment sala polivalent 2.000,00 

920 22706 Estudis i treballs tècnics 3.000,00 

       TOTAL            13.500,00  Eur 

TERCER.- De conformitat amb allò que disposa l'article 177 en relació amb el 169 del Text refós 

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

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



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

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

presentat reclamacions. 

No obstant, el Ple decidirà. Artés, 28 de setembre de 2010” 

Seguidament se sotmeten a votació els anteriors acords, amb el següent resultat: 

Voten afirmativament: en Damià Casas i Herms, en Roger Genescà i Campí, na Carme Vila i 

Biosca, en Domènec Baró i Bach, n’Enric Fonts i Illa, en Josep M. Camprubí i Salvó i Ramon 

Martínez i Pareja. 

S’abstenen  na M. Àngels Crusellas i Serra, na M. Carme Rienda i Salado, en Josep Candàliga 

i Freixa i na Pilar Valiente i Ballesteros. 

 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 4 abstencions,  per majoria s’aproven els anteriors acords. 

 

 

APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCAL S 2011 

 

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

 

“Relatiu a l’aprovació provisional de la modificació  d’Ordenances Fiscals reguladores 

dels tributs municipals per a l’exercici 2011. 

EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 

modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 

simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 

esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 

elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de 

la seva aplicació. 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 

nova redacció dels preceptes afectats. 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a 

fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina 

normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 

ciutadans. 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  

del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals 

adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi 

de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, 



amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de 

l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 

obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 

utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 

cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 

administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 

estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es 

prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

Locals. 

L’Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents   A C O R D S: 

Primer.-  APROVAR PROVISIONALMENT  la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 

Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a 

l’exercici 2011 i següents.  

Segon.-  APROVAR PROVISIONALMENT  per a l’exercici de 2011 i següents la modificació de 

les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 

Ordenança Fiscal núm. 1. Reguladora de l’IMPOST SOB RE BENS INMOBLES  

Article 5.  Beneficis fiscals de concessió potestat iva o de quantia variable  

1. Gaudiran d’exempció els següents immobles:  

a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6 EUR.  

b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la 

totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6 EUR.  

2. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota de l’impost els immobles que 

constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció 

immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.  

Article 7. Determinació de la quota, els tipus impo sitius i el recàrrec  

1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.  

2. El tipus de gravamen serà el 0,47 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,87 per cent 

quan es tracti de béns rústics.  

3. L’Ajuntament exigirà un recàrrec del 20 per cent de la quota líquida de l’impost als habitatges 

que es trobin desocupats amb caràcter permanent, si compleixen les condicions que es 

determinin reglamentàriament. Aquest recàrrec, que s’exigirà als subjectes passius d’aquest 

impost es meritarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment per l’Ajuntament una vegada 

constatada la desocupació de l’immoble.  

4. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 0,60 

per cent.  



5. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes 

en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.  

Ordenança Fiscal núm. 2. Reguladora de l’IMPOST SOB RE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

Article 5è. Beneficis fiscals de caràcter potestati u 

No n’hi ha. 

Article 9è. Coeficients de situació 

1. Als efectes del que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies públiques d'aquest 

municipi es classifiquen en 2 categories fiscals. Annex a aquesta ordenança figura l'índex 

alfabètic de les vies públiques amb expressió de la categoria fiscal que correspon a cadascuna 

d'elles. 

2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans esmentat seran 

considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita classificació fins al primer de 

gener de l'any següent a aquell en què el Ple d'aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal 

corresponent i la inclusió a l'índex alfabètic de vies públiques. 

3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 7è. 

d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local 

en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent: 

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 

 1a 2a 3a 4a 5a ..... 

Coeficient aplicable 1,5 1,4 --- --- --- ..... 

 

4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria del 

carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés principal. 

Annex  

Categoria 1a.  Rocafort, Ctra. de Prats, Les Parres, Ps. Diagonal, Jardí, Balmes, Sant Cristòfol, 

Catalunya, Montserrat, Enric Guadayol, Carme, Plaça de l’Església, Josep Gili, Plaça Màrtirs, 

Barquera, Jaume I, Sant Lluís, Indústria, Barcelona, Sant Pelegrí, Progrés, Carretera de 

Calders (des del Passeig Diagonal fins edifici Caixa de Pensions), carrer Manresa, Mallorca, 

Carretera de Manresa (des de l’Estació de Servei fins el Polígon Industrial), Arquitecte Gaudí, 

Girona, Sant Víctor i els carrers no classificats.  

Categoria 2a . Carrer Padró, del Mig i Roca i els carrers inclosos en el Polígon Industrial Santa 

Maria d’Artés i Ampliació del mateix, que són els següents: Carrers Manresa, Prat de la Riba, 

Joan Vila del Solés, Diputació, Casanovas, Anselm Clavé, Sant Jordi, Narcís Monturiol, Can 

Vila i la resta de carrers inclosos dins el Polígon Industrial sense denominació específica.  

Ordenança Fiscal núm. 4. Reguladora de l’IMPOST SOB RE INCREMENT DEL VALOR 

DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA  

Article 7è. Tipus de gravamen i quota 



1. D'acord al que preveu l'article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  per determinar l'import de 

l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament el 

percentatge que resulti del quadre següent: 

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc 

anys 2,6 per cent. 

b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys 2,4 

per cent.  

c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys 2,5 

per cent.  

d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys 2,6 per 

cent. 

2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de  17 per cent. 

Ordenança Fiscal núm. 7 Reguladora de la Taxa per e xpedició de documents  

administratius  

Article 6  

Quota tributària  

2. Documents extesos o expedits en les oficines municipals 

2.3 per cada document que s’ expedeixi en fotocòpia, per cada foli 

A4: blanc i negre 0,05 € i 0,03 € ( entitats) 

      Color: 0,25 € i 0,20 € ( entitats) 

A3: blanc i negre: 0,05 € 

      Color: 0,40 € 

Ordenança Fiscal núm. 8 Reguladora de la Taxa per l licències o comprovació d’ activitats 

comunicades en matèria d’ urbanisme  

Article 6  

Quota tributària  

5. Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i comprovació 

posterior la quota tributària serà la que resulti d’aplicar a la quota tributària obtinguda d’acord 

amb les regles contingudes en l’apartat 1, un percentatge de reducció del 10 per cent 

Ordenança Fiscal núm. 15 Reguladora de la Taxa per l’ ocupació de terrenys d’ús públic 

amb taules i cadires amb finalitat lucrativa  

Article 6  

Quota tributària  

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats 

següents: 

Ocupació temporal (març - octubre) per m2     30 Euros 

Ocupació anual per m2       35 Euros 

Regles particulars d’aplicació  

 



a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per excés per 

a obtenir la superfície ocupada.  

b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i 

altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i les 

cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul.  

c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals, quan 

el període comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense 

autorització administrativa es consideren anuals.  

Ordenança Fiscal núm. 16 Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de 

venda, espectacles o atraccions situats en terrenys  d’ús públic i indústries del carrer i 

ambulants i rodatge cinematogràfic  

Article 6  

Quota tributària  

MERCAT SETMANAL : Parades (metre lineal / dia) 1,30 

Ordenança Fiscal núm. 24 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’ 

intervenció administrativa en l’ activitat dels ciu tadans i les empreses a través del 

sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels 

controls posteriors a l’ inici d’ activitats  

Article 1. Fonament i naturalesa 

En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

bases del règim local, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) del text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 

(TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament 

estableix la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels 

ciutadans i les empreses a través del sotmetiment  previ a llicència, comunicació prèvia o 

declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 

Article 2. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que 

tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el 

terme municipal d’ Artés s'ajusten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats 

d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments 

per l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, per la 

normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa reguladora dels 

espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de normativa general o sectorial i les 

ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a aquest Ajuntament per a la 

prevenció i control de les activitats dels ciutadans i les empreses.  

2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que 

s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança. 

Article 3. Subjectes passius 



1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 

refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat i/o instal·lació que fonamenti 

la intervenció de l'administració municipal. 

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 

natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a 

comunicar la designació a l’Ajuntament. 

Article 4. Responsables 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 

Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 

administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

Article 5. Beneficis fiscals 

Activitats de producció d’energia a partir d’instal·lacions d’energies alternatives: 95% de 

bonificació.  

Article 6. Quota tributària 

La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 

1. Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada 

amb el planejament urbanístic. 

  

 

75 € 

 

2. Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa. 

  

75 € 

 

3. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats exercides 

en locals tancats o recintes o de llur modificació substancial. 

  

 

900 € 

 

4. Tramitació del procediment de permís ambiental.  

  

600 € 

 

5. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats amb 

incidència ambiental  

 

  

400 € 

6. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur 

modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en 

locals o recintes tancats. 

 

 

900 € 

 

7. “Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions previstes al 

Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics 

i activitats recreatives: 

  

 

 

 



 

    7.1 : Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats recreatives. 

 

    7.2 : Organització d’espectacles i activitats recreatives 

  

    7.3 : Modificació no substancial dels establiments 

 

    7.4 : Modificació de les activitats recreatives i espectacles que es duen a terme en 

establiments dedicats a activitats a espectacles i activitats recreatives que no estan 

sotmesos a requeriments addicionals als exigits per a l’atorgament de la llicència, 

autorització o per a la presentació de la comunicació prèvia (art. 128.1 Reglament) 

 

    7.5 : Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a l’annex I del 

Reglament 

 

    7.6 : Procediment de comprovació d’altres activitats regulades per la normativa 

d’espectacles i activitats recreatives, subjectes al règim de comunicació o de declaració 

responsable   

 

 

600 € 

 

200 € 

 

200 € 

 

 

 

200 € 

 

 

 

 

200 € 

 

 

200 € 

  

8. Tramitació del procediment de llicència provisional d’establiment obert al públic i 

d’establiment de règim especial per dur a terme espectacles públics i activitats 

recreatives. (art. 31.3 Llei i 122 reglament) 

 

  

 

300 € 

 

9. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia o declaració 

responsable per l’obertura d'establiments industrials, mercantils, comercials o 

professionals d’activitats sense incidència ambiental i sense espectacles, i llurs 

ampliacions, modificacions o canvis d’activitat.   

 

 

 

400 € 

 

10. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal  

 

400 € 

 

11. Tramitació del procediment de revisió de  llicència d’obertura d’establiments per 

dur a terme espectacles públics i activitats recreatives  

 

 

400 € 

12.  Procediment de control inicial de l’obertura d’establiments sotmesos a llicència 

municipal per dur a terme espectacles públics o activitats recreatives, quan el control 

el duen a terme tècnics municipals 

 

200 € 



 

 

13. Procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència ambiental 

municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals. 

 

 

 

200 € 

 

14. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència per la 

normativa d’espectacles públics i activitats recreatives, quan el control el duen a 

terme tècnics municipals. 

  

 

200 € 

 

15. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicencia ambiental 

municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals. 

 

  200 €  

 

16. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al règim de comunicació 

prèvia per la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives quan el control el 

duen a terme tècnics municipals (art. 136 del Reglament) 

  

 

200 € 

 

17. Procediment de comprovació de la comunicació de canvis no substancials amb 

incidència ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes a llicència ambiental. 

  

 

200 € 

 

18. Procediment de comprovació de modificacions d’activitats sotmeses al règim de 

comunicació ambiental.  

  

200 € 

 

19. Procediment de llicència municipal per als espectacles de circ i altres activitats 

dutes a terme en establiments oberts al públic de caràcter no permanent 

desmuntable. 200 € 

20. Procediment per llicència municipal per els espectacles públics i les activitats 

recreatives de caràcter extraordinari 200 € 

 

21. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats específiques 

regulada per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els apartats anteriors, 

inclosa la llicència específica en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui subjecte 

a altre règim d’intervenció administrativa. 

 

22. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació a l’obertura o posada 

en funcionament de l’establiment o les activitats regulada por normativa sectorial 

distinta de l’esmentada en els apartats anteriors, inclosa la comprovació de la 

comunicació en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui subjecte a altre règim 

d’intervenció administrativa. 

400 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 € 



23. Modificacions o canvis de nom 75 € 

 

24. Procediment d’ adequació de les activitats de l’ Annex II.1 925 € 

25. Procediment d’ adequació de les activitats de l’ Annex II.2 825 € 

26. Procediment d’ adequació de les activitats de l’ Annex III 250 € 

Article 7. Acreditament 

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el 

fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita activitat en la data de presentació de la 

instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la formula expressament. 

2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o 

comprovat prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a què fa referència l’article 

2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que 

constitueix el fet imposable. 

3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva 

concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del 

sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació 

en el cas de les activitats comunicades.  

Si el desestiment es formulés abans de la concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de 

liquidar seran el 50 per cent de les que s’assenyalen en l’article 6, sempre que l’activitat 

s’hagués iniciat efectivament. Quan l’activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el 

desistiment es formula abans de què l’ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, es 

retornarà integrament al contribuent l’import de la taxa.  Altrament, no és retornarà cap import.  

Article 8. Règim de declaració i ingrés 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del 

subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la instància que iniciï l’actuació o l’expedient 

es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la 

sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa. 

2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà 

al subjecte passiu, per al seu pagament. 

Article 9. Infraccions i sancions 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 

aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  

l’Ordenança General. 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes d e l'ordenança  

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 

la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, 

s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el 

moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 

causa. 

 



Ordenança Fiscal núm. 32 Reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles de la via 

pública  

Article 4  

Quotes tributàries  

La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes: 

Dipòsit:  

vehicles (excepte motos) 10,00 €/dia 

motos 3,00 €/dia 

Tercer.-  Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 

ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les 

Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix 

prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de 

Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2010: 

Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles 

Ordenança Fiscal núm. 2 Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 

Ordenança Fiscal núm. 4 Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 

de naturalesa urbana  

Quart.-  Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 

fiscals per a l’exercici de 2011, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província 

sota els criteris següents: 

Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 

l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació 

de Barcelona. 

Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 

Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2010, es farà pública l’adaptació de 

l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals 

i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:  

Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles 

Ordenança Fiscal núm. 2 Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 

Ordenança Fiscal núm. 4 Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 

de naturalesa urbana  

Cinquè.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 

modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 

publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 

resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar 

l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 



d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 

definitivament aprovats. 

No obstant, el Ple amb major criteri decidirà.” 

• El regidor en Ramon Martínez i Pareja manifesta pel que fa a les ordenances per l'any 

2011 cal dir que si comencem pels impostos es rebaixa l'IBI: un punt bàsic com hem 

anat fent els darrers anys passant del 0,48 al 0,47. Sabem que hi ha un increment real 

de recaptació atès  l’augment del valor cadastral però estem molt lluny del màxim 

establert en el 1,1. 

Quant a l'IAE,  per carrers de 1a passa d'un tipus d’1,3 a 1,5  i  per carrers de 2a d’1,2 a 

1,4. S'incrementa tenint en compte que els màxim permès és un 3,8 i que estem molt 

lluny dels tipus aplicats per municipis veïns com Sallent, que aplica el 2,58 en carrers 

de 1a o Santpedor que aplica el 2 o Navarcles que aplica el 3% 

L'impost sobre vehicles es manté igual al 1,99 atès que el màxim és el 2. 

Respecte a les plusvàlues, passem del tipus actual del 15% al 17%,  ja que és un dels 

altres tributs on estem a la meitat del màxim permès i també per sota d'altres 

poblacions properes que estan al 18, 25 o 29%. 

Respecte a l'ICIO,  per veure si es pot ajudar ni que sigui mínimament al sector de la 

construcció, es manté al 2,75 actual, encara que el màxim sigui el 4% i que estiguem a 

la franja més baixa en comparació amb algunes poblacions que hem observat. 

Pel que fa a les taxes, amb la taxa per l'ocupació de terreny d'ús públic amb taules i 

cadires, es passa de cobrar per taula i cadira a fer-ho per m2 ocupat. Si és de 

temporada 30€ m2 i si s'ocupa tot l'any 35€ / m2. 

També es modifica la taxa per parades, barraques, casetes... en terrenys d'ús públic, 

concretament les parades del mercat, deixant la taxa en 1,30 € ml / dia en compte de 

1,15. Això s'ha fet perquè, dels pobles que hem analitzat, som el poble amb el preu 

més baix. Estem per sota de Navarcles un 37%, Sant Fruitós més d'un 100%, 

Santpedor un 24%...  

Finalment es modifica la taxa per retirada de vehicles de la via pública que passa a ser 

per vehicles, excepte motos, de 10€ / dia i per motos  de 3€ / dia.   

Resumint, s'han incrementat els tipus d’IAE i Plusvàlua que estaven molt per sota dels 

màxims permesos i més baixos que la majoria de poblacions que hem mirat i l'IBI tot i 

rebaixar-ho tindrà un increment de recaptació real d'aproximadament un 7% (uns 

60.000 euros) els demés impostos es mantenen congelats. 

Respecte a les taxes només hem modificat unes 6 taxes de les 27 existents i dels 300 

imports aproximats que hi ha de taxes, deixant congelades les demés. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que el seu grup creu que no s’ha 

treballat a fons el tema de les taxes. Afegeix que aniria bé que totes les taxes 

aprovades estiguessin penjades a la pàgina web. També demanen que es faci constar 

a l’acta el tipus de coeficients, que es vagin aprovant. 



• El regidor en Josep Candàliga i Freixa manifesta que el seu grup vol destacar tres 

punts amb els quals estan en desacord: 

El primer fa referència a l’IBI. Tot i que el coeficient baixa una dècima,  l’increment  que 

trobaran els artesencs i les artesenques serà per sobre d’un 10%, ja que portem 3 anys 

pujant a les famílies, un 10% cada any. 

Davant l’actual situació de crisis que estem vivint els ciutadans del nostre país, davant 

l’IPC del mes d’agost del 1,8%, i davant aquesta puja reiterada dels darrers tres anys, 

el Grup Unitari pensem i creiem que s’hauria de congelar tota la puja. Portem més de 

dos anys amb una rescissió i una baixa de preu dels solars i habitatges i això ho 

hauríeu de tenir en compte com equip de govern, ja que també us suposa 

l’incompliment de promeses electorals: no apujar impostos. 

El segon punt fa referència a l’IAE, taxa que afecta a un sector força important del 

nostre municipi, ja que és una vila on el comerç i la petita empresa tenen un cert pes 

econòmic, i un dels sectors que es veu afectat directament per la situació econòmica, 

un sector que lluita dia a dia per no haver d’abaixar la persiana, ens sobta que un 

govern sota les sigles de CIU, defensor aferrissat del petit empresariat i comerç no 

tingui la sensibilitat necessària per fer-se càrrec de la situació i que sigui capaç d’apujar 

aquest impost i no esperar que la situació sigui més favorable. 

En tercer lloc i parlant de ser sensible cal tenir en compte les famílies. Volem fer 

referència a la taxa municipal del cementiri, tot i que fa uns dies i com a notícia de 

premsa de la nostra comarca, unes famílies, després d’haver notificat per escrit a 

l’equip de govern de la situació lamentable en què es trobava el cementiri, ho van 

denunciar. Cal destacar el fet que només entrar a governar vau doblar la quota de 

manteniment d’aquest espai ja que, segons l’explicació del regidor de serveis, 

s’aportarien unes millores en aquest espai, principalment en jardineria. 

El nostre grup fa la següent reflexió: millorar és només plantar flors, arbustos, plantes 

en general o bé és cuidar el que ja tenim, pensant en treure les males herbes, la 

brutícia, arreglar els desperfectes...El més lamentable de tot és la deixadesa. És la 

manca de respecte a les famílies que han denunciat i/o han viscut la situació. 

Davant d’aquest fet seria coherent i responsable el no cobrar la taxa de l’exercici 2011, 

ja que la taxa 2010 no ha estat gestionada correctament. Heu gestionat malament i en 

definitiva heu malgastat uns diners dels ciutadans. 

Com a reflexió final volem dir que la mala gestió és una constant del govern actual de 

CIU, que afecta a diverses àrees d’actuació i que moltes vegades el ciutadà no ho 

percep directament, però quan afecta la butxaca llavors es veu més clar. Amb tot això 

us volem dir que caldria que reflexionéssiu en com s’han fet les coses, com s’estan fent 

i com s’haurien de fer. Estem segurs que els artesencs i artesenques ho agrairien.  

• El regidor en Ramon Martínez Pareja manifesta que pel que fa a l'IBI, tal com va 

succeir l'any anterior i com els va informar l’Interventor a la comissió informativa 



l'increment real no és del 10%, és del 7%  i que això suposa un increment de 60.000,00 

€ molt petit en relació al que estem deixant d'ingressar per ICIO . 

Respecte a l'IAE cal recordar-li que únicament el paguen les empreses que facturen 

més d'un milió d'euros , que en el cas d'Artés deuen ser les que menys i per tant tot 

aquest petit comerç i petites empreses que dius no els afecta per res. A més la 

incidència d'aquest increment en una empresa és mínima i no és ni molt menys un dels 

problemes més importants per a elles. 

En referència al fet que durant la campanya vam dir que no apujaríem impostos ja ha 

sortit en algun altre ple i com ja hem dit, a la campanya, i tenim un DVD dels mitings, 

diem que "es mantindran els tributs justos i necessaris per mantenir els serveis de 

l'ajuntament, no podem prometre res més" i això és el que estem intentant fer. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra demana a l’Interventor sobre l’augment d’un 

7% i d’un 10% d’increment de l’IBI. 

• L’Interventor aclareix que la recaptació de l’IBI és d’un 7% global. 

• El regidor en Ramon Martínez i Pareja manifesta que el seu grup no va dir mai que no 

apujarien els impostos, que el que van dir és que mantindrien els impostos en la 

mesura justa. L’IAE afecta només a les grans empreses, no a les petites. 

• El regidor en Josep Candàliga i Freixa respon que les empreses grans també tenen 

problemes per sobreviure. Amb la situació en què estem vivint, seria un detall congelar 

la puja de l’IAE. 

• El regidor en Ramon Martínez i Pareja aclareix que els % de l’IAE són inferiors als de la 

resta dels municipis dels voltants. 

• El regidor en Josep Candàliga i Freixa demana si s’ha d’esperar que tinguem l’IAE al 

límit com l’impost dels vehicles, que ja hi és. 

• El regidor en Ramon Martínez i Pareja respon que s’hauria d’intentar mantenir l’IAE i 

que l’Impost sobre vehicles, des que ell és regidor, no l’ha vist modificar. 

• L’Alcalde en Damià Casas i Herms respon que l’Ajuntament ha continuat oferint els 

serveis que ja es donaven i que això s’ha d’intentar mantenir. 

Sobre el tema del cementiri manifesta que aquest recinte està ara igual que sempre ha 

estat, però tot i així estan intentant millorar aquest entorn. Afegeix que fins ara es 

poden anar pagant els proveïdors i que tot i que no s’ha rebut les subvencions de la 

Llar d’Infants i de l’Escola de Música de l’any passat, s’han de mantenir els serveis. 

• El regidor en Josep Candàliga i Freixa manifesta que ells són del parer que no s’hi ha 

fet tot el que s’hi havia de fer. Creuen que seria un detall el fet de no cobrar les quotes 

del cementiri. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que està sorpresa que diguin que 

està igual que quan ella n’era la responsable. Recorda que en aquells moments s’hi 

van fer moltes millores. També demana si es possible que se’ls faciliti l’estat de 

comptes d’ingressos i de despeses. 

 



Voten afirmativament: en Damià Casas i Herms, en Roger Genescà i Campí, na Carme Vila i 

Biosca, en Domènec Baró i Bach, n’Enric Fonts i Illa, en Josep M. Camprubí i Salvó i Ramon 

Martínez i Pareja. 

Voten en contra en Josep Candàliga i Freixa i na Pilar Valiente i Ballesteros. 

S’abstenen  na M. Àngels Crusellas i Serra i na M. Carme Rienda i Salado. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius, 2 abstencions i 2 vots en contra,  per majoria s’aproven els 

anteriors acords. 

 

 

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 acords adoptats per la Junta de Govern Local fins a l’acta 

núm. 35  i dels Decrets de l’Alcaldia fins el dia 9 de setembre de 2010.  

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra demana al regidor de governació si s’han 

donat ordres específiques al Cap de la Policia Local que no saludi. Quina és la imatge 

que dóna quan no saluda a la gent que es troba. 

• El regidor en Ramon Martínez i Pareja respon que no se li han donat pas instruccions. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que la senyal de direcció prohibida que 

hi ha al c. Enric Guadayol està situada una mica endins. Afegeix que creuen convenient 

canviar l’aparcament dels contenidors que hi ha al passeig Diagonal. 

• El regidor en Ramon Martínez i Pareja respon que són els mateixos veïns els que 

mouen de lloc els contenidors. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra demana al regidor d’hisenda si s’ha signat 

algun contracte amb alguna empresa d’energia elèctrica. 

• El regidor en Ramon Martínez i Pareja respon que s’han fet gestions amb l’empresa 

ENDESA. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra demana si s’està pagant o no un increment 

del 20%? 

• El regidor en Ramon Martínez i Pareja respon que ho hauria de mirar. 

• L’Interventor aclareix que hi ha una reunió convocada pel Consell comarcal en la qual 

portaran la facturació de tot l’any i es farà un plec de clausules generals. La reunió està 

prevista pel dia 26 al Consell comarcal. 



• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que estaria bé saber si es paga un 20% 

més, i si això passa des del mes d’abril. 

Al regidor de Medi Ambient li demana què s’ha fet en la seva àrea durant tot aquest 

any. 

• El regidor en Josep M. Camprubí i Salvó respon que respondrà aquesta pregunta al 

pròxim Ple. 

• La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que el seu grup juntament amb el grup 

del GUA van entrar una instància on demanaven la documentació d’una llicència 

d’obres i que es convoqués una reunió de la Comissió d’Urbanisme per parlar sobre 

aquest assumpte. Al mateix temps demana que, ja que no és va aprovar, es tregui el 

catàleg de masies de la pagina web. 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les vint-i-una hores i vint-i-

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

 

 


