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

DE L'AJUNTAMENT EL DIA 20 D’OCTUBRE DE 2011 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia vint d’octubre de dos mil onze, essent les vint hores i trenta minuts, al 

saló de sessions de la Casa de la Vila, sota la Presidència del sr. Alcalde, en Josep Candàliga i 

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

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

Ballesteros,  n’Odonell Santos i Ventura i  na Anna M. Ginesta i Franquesa i els regidors/es en 

Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na Josefa Montañola i Cortina, en Josep 

M. Camprubí i Salvó, en Joan Babeli i Shawa, n’Ernest Clotet i Berenguer, en Ramon Fornell i 

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

per avui.  

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

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

 

 

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

S’aprova per unanimitat l’acta del Ple de 21 de juliol de 2011  

A petició de la regidora na Judith Saus Moreno es deixa l’aprovació de l’acta del 29 de 

setembre de 2011 sobre la taula per a la propera sessió. 

 

 

DONAR COMPTE MODIFICACIÓ PUOSC 2012 

 

Seguidament es dóna compte de l’acord d’aprovació de la memòria valorada de la consolidació 

de la base del col·lector del torrent aprovat per la Junta de govern local el dia 29 de setembre 

de 2011: 

CANVI DE DESTÍ SUBVENCIÓ PUOSC 2012 

Vist que l’Ajuntament d’Artés té atribuïda en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, any 

2012, una subvenció de 258.927,48 euros per al finançament de l’obra: “Nova Casa 



Consistorial” i una subvenció de 100.750,00 euros per al finançament de l’obra: “Rehabilitació 

de les façanes del complex cultural de cal Sitges i adequació de la vorera perimetral”. 

Vist que segons informe tècnic que així ho acredita és necessari portar a terme les següents 

actuacions dins l’exercici 2012: 

- Consolidació de la base del col·lector del Torrent. 

- Millora de la connectivitat dels vianants del nucli antic amb el centre. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 

Primer.- Sol·licitar un canvi de destí de la subvenció aprovada per l’actuació “Nova Casa 

Consistorial” i per l’actuació Rehabilitació de les façanes del complex cultural de cal Sitges i 

adequació de la vorera perimetral”., previstes per a l’any 2012, per a destinar-les a les 

actuacions: 

- Consolidació de la base del col·lector del Torrent, subvenció sol·licitada: 236.231,86 euros. 

- Millora de la connectivitat dels vianants del nucli antic amb el centre, subvenció sol·licitada: 

121.260,74 euros. 

Segon.-  Aprovar les fitxes de sol·licituds d’inclusió de les dues actuacions anteriors al PUOSC 

2012. 

 Seguidament el regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que ja saben que es 

tracta només de donar compte d’aquest tema i que no han de participar en cap votació 

però que volen exposar la seva posició respecte aquestes tres obres, ja que creuen 

que seran les obres importants que es duran a terme el proper any. 

Diu que el seu grup està totalment d’acord amb dues de les obres que es proposen: 

una és l’enllumenat de la ctra. de Sallent on creu que hi ha un canvi afavoridor i que és 

que es faci amb Leds, cosa que troben molt bé i que pensen que estaria molt bé que es 

pogués anar fent en un futur i a més mantenir-lo amb el mateix preu que hi havia per a 

l’altre tipus d’enllumenat. L’altra és la del Torrent,  en tot cas, creuen que com que ells 

ja havien encarregat el projecte i havien vist que era necessari invertir una part de 

diners en aquest projecte, es queden amb la paraula dels tècnics, que diuen que fent 

això s’aconseguirà la consolidació d’algun dels trams que estan pitjor. 

El que no comparteixen, tot i que pot ser un projecte que a la llarga convingui a Artés, 

és el projecte de la connectivitat de vianants del nucli antic amb el centre. En el seu 

programa també es deia que s’havia de fer una actuació en aquella part del municipi 

però en el moment econòmic actual és difícil que es pugui fer tot el pes de la façana de 

l’entrada d’Artés i per tant haurien trobat millor que s’hagués mantingut la partida per 

refer la façana de Cal Sitjes i incloure-hi també la part de circulació de la part exterior, 

de l’entrada i sortida dels alumnes de l’escola de música, dels usuaris de la biblioteca, 

que no pas invertir un petit diner que no acabarà de resoldre els problemes de mobilitat 

en el tram de la carretera de Sallent. 

El Ple es dóna per assabentat de l’acord de la Junta de govern local del dia 29 de setembre de 

2011 de modificació PUOSC 2012. 

 

 

APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER A 2012 



 

 Seguidament la regidora na Pilar Valiente i Ballesteros presenta el Dictamen de 

modificació de les Ordenances Fiscals per al 2012 i que és el següent: 

DICTAMEN 

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

dels tributs municipals per a l’exercici 2012. 

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. 

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 2012 i següents.  



Segon.-  APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de 

les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 

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

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

2. El tipus de gravamen serà el 0,46  per cent quan es tracti de béns urbans.  

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

Article 9è. Coeficient de situació 

3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è. 

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 1,6  1,5  --- --- --- ..... 

Ordenança Fiscal núm. 3. Reguladora de l’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 

MECÀNICA 

Article 6è. Quota tributària  

1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en l’article 95.1 del text refós de la Llei reguladora de 

les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’incrementaran 

per l’aplicació del coeficient del 2 Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què 

l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de pressupostos generals de l’Estat.  

2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en 

aquest municipi serà el següent: 

 

Potència i classes de vehicles EUR 

A) Turismes  

- De menys de 8 cavalls fiscals 25,24 

- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 68,16 

- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 143,88 

- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 179,22 

- De  20  cavalls fiscals en endavant 224,00 

B) Autobusos  

- De menys de 21 places 166,60 

- De 21 a 50 places 237,28 

- De més de 50 places 296,60 

C) Camions  

- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 84,56 

- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 166,60 

- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 237,28 



Potència i classes de vehicles EUR 

- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 296,60 

D) Tractors  

- De menys de 16 cavalls fiscals 35,34 

- De 16 a 25 cavalls fiscals 55,54 

- De més de 25 cavalls fiscals 166,60 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica  

- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil 35,34 

- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 55,54 

- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 166,60 

F) Altres vehicles  

- Ciclomotors 8,84 

- Motocicletes fins a 125 cc 8,84 

- Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 15,14 

- Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 30,30 

- Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 60,58 

- Motocicletes de més de 1.000 cc 121,16 

 

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa 

l’annex V del Reglament general de vehicles RD 2822/1998, de 23 de desembre.  

Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de 

vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles.  

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

DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

Article 7è  

Tipus de gravamen i quota  

2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de 17,5 per cent  

Ordenança Fiscal núm. 5. Reguladora de l’IMPOST sobre construccions, instal·lacions i 

obres 

Article 1r. Fet imposable 

L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet 

imposable del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol 

construcció, instal·lació o obra per a la qual la normativa urbanística disposi que s’ha d’obtenir 

prèviament la corresponent llicència d’obres o urbanística o bé presentar una comunicació 

prèvia o declaració responsable, s’hagin obtingut o presentat o no les llicències, comunicació o 

declaració esmentades, sempre que l’atorgament de la llicència o el control posterior de 

l’activitat sigui de competència municipal. 

Article 3r. Subjectes passius 

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel subjecte passiu 

contribuent, en tindran la condició de subjectes passius substituts els qui sol·licitin les 



corresponents llicències o els que formulin les comunicacions prèvies o declaracions 

responsables, o els que realitzin les construccions, instal·lacions o obres. 

Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 

3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant amb 

domicili en territori espanyol. Aquesta designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament al 

moment de sol·licitar la preceptiva llicència d’obres o urbanística o de presentar la comunicació 

prèvia o declaració responsable i, en qualsevol cas, abans de l’inici de la construcció, la 

instal·lació o l’obra. 

Article 8è .Tipus de gravamen i quota  

El tipus de gravamen serà 2,85  per cent  

Article 9è. Règim de declaració i d’ingrés 

 

1. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una comunicació prèvia o una 

declaració responsable per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que 

constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la sol·licitud o 

juntament amb la comunicació prèvia o la declaració responsable, el projecte d’obres i el 

pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà d’estar visat pel Col·legi 

Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. 

4. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva ni presentat 

comunicació prèvia o declaració responsable, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, 

l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte. La base imposable es determinarà 

d’acord amb els índex o mòduls que consten a l’ annex d’ aquesta ordenança, en els termes 

previstos a l’ apartat 2 anterior. 

Ordenança Fiscal núm. 8. Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 

Article 1. Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de conformitat amb el que 

disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprovà el Text Refós 

de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), l’Ajuntament estableix la taxa per l’activitat 

administrativa originada per la concessió o denegació de llicències urbanístiques i per la 

comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 

Article 2. Fet imposable 

El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa i de 

comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència urbanística 

sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, s’ajusta a les 

determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les ordenances 

municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84 bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases del règim local i l’article 187 del TRLUC.  

Ordenança Fiscal núm. 10 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 

residus municipals ( antiga taxa escombraries) 

Article 1 

Fonament i naturalesa 



A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat per 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 i la Llei 22/2011, de 29 

de juliol, de residus i sòls contaminats, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, 

transport i tractament dels residus municipals, que es regiran per la present Ordenança 

Article 6  

Quota tributària 

2. A aquest efecte, s’ aplicarà la tarifa següent 

Habitatges de caràcter familiar   107,57 € 

Parcel.les urbanització Vista Pirineu 65,50 € 

½ parcel.la urbanització Vista Pirineu 32,71 € 

Article 12  

Quota tributària 

2. A aquest efecte, s’ aplicarà la tarifa següent 

Bar, restaurants, Hotels, hostals, pensions i residències   207,42 € 

Locals industrials 175,00 € 

Locals comercials 148,17 € 

Ordenança Fiscal núm. 14 Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de 

voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de 

mercaderies de qualsevol mena  

Article 6  

Quota tributària  

Guals 

Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals 

de propietat dins d'un aparcament 
 

Fins a 4 cotxes 45,00 

De 5 a 10 cotxes 84,37 

De 11 a 20 cotxes 174,37 

De 21 a 50 cotxes 399,37 

De més de 51 cotxes 573,75 

Placa, per unitat 10 euros 

Ordenança Fiscal núm. 17 Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials 

en establiments municipals 

Article 6  

Quota tributària  

Escola Municipal de Música  

                     €/Mes 

Sensibilització 28 

Ll. Musical (elemental) 37 

Ll. Musical (mig) 42 

Harmonia moderna 30 

Musica cambra o conjunt instrumental 10 



Cant Coral 6 

Cor adults 16 

Conjunt instrumental o cambra + cant coral 12 

conjunt instrumental+cambra 15 

Roda instruments 10,87 

Instrument amb Ll. M. o harmonia moderna   

- 30’ (iniciació i 1r) 36 

- 45’  40 

- 60’ 44 

Instrument amb conjunt instrumental, cambra o cor   

- 30’ (iniciació i 1r) 47 

45' 53 

60' 58 

Instrument sense cap assignatura col.lectiva   

30' ( iniciació i 1r) 56 

45' 62 

60' 67 

Piano 2 amb ll.m. 10 

Piano 2 15 

Recuperació de la veu ( alumnes de l'e scola) 35 

Classe individual reforç 35 

Lloguer violí o viola 6 

Lloguer altres instruments 12 

 

Altres ensenyaments 

                     €/Mes 

Curs de batuka 21,50 

Curs de Hip-Hop 21,50 

 

Ordenança Fiscal núm. 18 Taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres 

serveis assistencials 

Article 6. Indicadors de referència 

De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia Personal i 

Atenció a les Persones en Situació de Dependència, el Consell Territorial del Sistema per a 

l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), acordà en sessió del 27 de novembre de 2008 

(publicat al BOE 17/12/2008), que als efectes de determinar la participació del beneficiari en el 

cost dels serveis, l’administració competent fixarà un indicador de referència.  

Per a l’exercici 2012, l’indicador de referència es fixa en les quanties següents: 

 

a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili - 18 EUR/hora. 

b) Servei de Teleassistència - 20,06 EUR/mes. 



En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de l’indicador de 

referència, calculat d’acord amb el que s’estableix en aquest article.  

Article 7. Renda, capacitat econòmica i quota màxima 

1. La capacitat econòmica personal es determinarà en atenció a la renda de la persona 

beneficiària. Els ingressos seran els que es generen amb caràcter regular excloent-hi les 

rendes originades per les variacions patrimonials, afegint les pensions i prestacions exemptes 

de tributar per l’IRPF, però excloent els ingressos derivats de les prestacions d’anàloga 

naturalesa i finalitat. 

2. En la determinació de la capacitat econòmica de la persona beneficiària, s’hauran de tenir en 

compte, també, les deduccions per fills a càrrec, segons l’ORDRE ASC/432/2007 de 22 de 

novembre (publicada al DOGG de 27/11/2007). 

3. Els Ens Locals prestadors del servei sol·licitaran a la persona usuària l’autorització per a la 

consulta de les dades personals relatives a la seva capacitat econòmica davant l’Agència 

Espanyola d’Administració Tributària, Seguretat Social i altres entitats de Previsió Social i altres 

fonts d’informació públiques. 

4. Pel càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports facilitats per 

les fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades d’aquestes fonts 

d’informació pública, es demanarà a la persona beneficiària que aporti els certificats 

d’ingressos pertinents. 

5. La quota màxima representa l’import que la persona usuària pot satisfer pels serveis socials 

rebuts, d’acord amb la seva capacitat econòmica, i s’obté de la següent manera: 

- L’import de la capacitat econòmica de la persona beneficiària es desglossarà per trams de 

renda. 

- A cada tram de renda se li aplica el tipus que es relaciona en l’escala que s’adjunta. 

- La quota màxima és la suma de les quotes parcials obtingudes en cada tram de renda. 

- Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l’import d’una vegada l’Indicador 

de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran exemptes de copagament. 

Tipus (%)

de  0 a 1 IRSC de 0 a 663,98 0% 0,00 0,00
de 1 a 2 IRSC de 663,98 a 1.327,96 30% de 0,00 a 199,19 entre 0,00 i 199,19
de 2 a 3 IRSC de 1.327,96 a 1.991,93 40% de 199,19 a 265,59 entre 199,19 i 464,78
de 3 a 4 IRSC de 1.991,93 a 2.655,91 50% de 265,59 a 331,99 entre 464,78 i 796,77
de 4 a 5 IRSC de 2.655,91 a 3.319,89 60% de 331,99 a 398,39 entre 796,77 i 1.195,16
més de 5 IRSC més de 3.319,89 65% més de 398,39 més de 1.195,16

Quota MàximaQuotes Parcials
Capacitat Econòmica

desglós per trams (euros mes)

- L’IRSC està fixat pel 2011 en 7.967,73 EUR anuals o 663,98 EUR mensuals, als efectes de la 

present ordenança. 

 

6. Si la persona és beneficiària dels dos serveis inclosos en aquesta ordenança, caldrà 

considerar la quota a pagar de forma integral o bé minorar la quota màxima amb l’import del 

copagament que ja estigui satisfent com a usuari/a. 

7. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també beneficiària 

d’altres serveis socials subjectes a copagament, caldrà considerar la quota a pagar de forma 

integral o bé minorar la quota màxima amb l’import del copagament que ja estigui satisfent com 

a usuari/a. 



8. No obstant l’anterior, si la persona usuària dels serveis previstos en aquesta ordenança és 

titular d’alguna prestació d’anàloga naturalesa i finalitat de les esmentades a l’article 31 de la 

Llei 39/2006, l’import d’aquestes haurà de ser destinat al pagament d’aquests serveis. 

Article 8  

Quota tributària 

1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis assistencials que 

s’hagin sol·licitat o que s’utilitzin. 

A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents: 

 

I - Servei d’ajuda a domicili  TARIFA/SERVEI 

INGRESSOS/PERSONA – EUR/mes  

Fins a 663,98 Gratuït 

De 663,98 a 1.327,96 5,4 EUR/Hora 

De 1.327,96 a 1.991,93 7,2 EUR/Hora 

De 1.991,93 a 2.655,91 9,0 EUR/Hora 

De 2.655,91 a 3.319,89      10,80  EUR/Hora 

Més de 3.319,89 11,70 EUR/ Hora 

 

 II- Servei d’atenció Telefònica  

Tipus A: 8,43 EUR/mes 

Tipus B: 4,21 EUR/mes 

Tipus C: 3,37 EUR/mes 

Descripció dels Tipus A-B-C del servei de Telassistència: 

 Tipus A: Usuari titular del servei. 

 Tipus B: Usuari addicional amb unitat de control remot addicional. 

 Tipus C: Usuari addicional sense unitat de control remot addicional. 

 

Pels usuaris que els seus ingressos mensuals siguin inferiors al IRSC el servei 

serà gratuït. 

Article 9. Meritament 

La quota pel Servei d’Atenció Domiciliària i pel servei d’ atenció telefònica es meritarà quan 

s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix l’objecte de la present ordenança.  

Article 10. Règim de declaració i d’ingrés 

1. la taxa pel Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili s’exigirà a mesos vençuts, i el pagament es farà 

durant els deu primers dies de cada mes natural següent al mes de l’inici del servei. 

2. La taxa pel Servei de Teleassistència es pagarà trimestralment, durant els deu primers dies 

del mes natural següent al període de l’inici del servei, llevat dels casos en què l’usuari/a sigui 

també beneficiari/a del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili, cas en el qual es liquidaran 

conjuntament, amb caràcter mensual, d’acord amb el previst al punt anterior.  

Es procurarà que el pagament de la taxa es realitzi mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà 

l’interessat a les oficines municipals. 

3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta el 

deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.  



Disposició Addicional 2ª.- Efectes de la modificació de l’IRSC i l’indicador de referència 

1. Si es modifiqués l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, als efectes de determinar els 

trams de renda i la quota màxima prevista a l’article 5.5, s’aplicarà el nou indicador des del 

trimestre natural següent a la seva publicació oficial. 

2. Cas que procedeixi aplicar una variació en els indicadors de referència previstos a l’article 6, 

caldrà tramitar la corresponent modificació de l’ordenança. 

Ordenança Fiscal núm. 30 Taxa per la prestació del servei d’escola bressol municipal 

Article 5 

Quota tributaria  

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

Quota única  115,00 €/mes 

Habitual 2 Hores ( lactants migdia)  50,00 €/mes 

Servei menjador  6 €/ Tiquet 

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 2011: 

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 2012, 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 2011, 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. 

La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros diu :”Som coneixedors de la realitat dels 

artesencs, sabem les dificultats econòmiques que molts estan passant, també som 

coneixedors de molt a prop de les diverses retallades que estan a afectant al món local, 

concretament el nostre Ajuntament deixarà de rebre  per al 2012 un import de 179.750€ 

(diners que fins ara rebíem via subvencions com ara escola de música, escola bressol, 

fons de cooperació, diputació i participació de tributs de l’estat). Cal dir també en 

referència als esmentats tributs de l’estat que enguany ens tornen a reclamar part de 

l’import cobrat l’any 2009: el que suposa un retorn de 249.000€ que es retornaran en 

els propers 5 anys. Cal dir que des del 2010 també estem retornant part del cobrat el 

2008: 126.000€. També es continua preveient un estancament de les llicències d’obres 

(fins fa pocs anys una de les fonts d’ingressos dels ens locals més important)  

Aquestes dades ens fa pensar ja ara com solvatarem  part de l’esmentada manca 

d’ingrés econòmic, amb les ordenances fiscals.  

Les ordenances que avui presentem intenten ser una mesura econòmica que 

s’aproximi a la realitat social i econòmica del municipi. 

La nostra proposta de modificació és : 

.- Ordenança fiscal 1:IBI  

El tipus actual és de 0,47 i l’equip de govern proposa un rebaix d’una dècima, per tant 

quedaria en 0,46. Aquesta mesura implica un puja mitjana en el rebut de l’IBI d’un 7%. 

Això suposarà que la  recaptació augmentarà uns 59.000€   

.- Ordenança fiscal 2: IAE 

En aquests moments el coeficient que s’aplica és d’1,5 i 1,4. La nostra proposta és 

augmentar una dècima, per tant quedaria en 1,6 i 1,5. Suposa una puja mitjana del 6%. 

Aquesta mesura implicarà que la recaptació augmenti en uns 10.000€. 

.- Ordenança fiscal 3: Impost vehicle 

La proposta és passar d’1,9 a 2. Aquest coeficient és el màxim que és pot aplicar. 

Aquest augment suposarà un increment de 19.500€. 

.- Ordenança fiscal 4: Impost sobre l’increment del valor de terrenys 

(PLUSVÀLUA) 

El tipus actual és 17% i la proposta és 17,5%. Implica una mitjana de puja del 3%. 

.- Ordenança fiscal 5: Impost sobre construccions (ICIO) 

El tipus de gravamen és de 2,75 i proposem aplicar el 2,85. Implica una puja del 3%. 

.- Ordenança fiscal 10: Taxa escombraries 



Segons dictamen de la comissió, l’increment era inferior a l’esmena que finalment s’ha 

presentat , no obstant s’ha presentat una esmena al  mateix on es preveu una puja del 

5,4% 

L’increment que s’aplica està basat en l’estudi de costos. La puja que proposem (un 

5,4% ) no cobreix el total dels costos del servei. L’equip de govern preveu entre l’any 

2012 i el 2013 poder equilibrar la despesa del servei en el rebuts dels usuaris. 

.- Ordenança fiscal 14: Taxa entrada vehicles 

Fem una modificació general de l’estructura . Passem de parlar de metros lineals a 

capacitat del recinte. 

.-Ordenança fiscal 17: Taxa escola de música i altres ensenyaments 

Es fa un increment mig del 34,6%. La puja està basada en l’estudi de costos. Hem fet la 

previsió de la reducció de subvenció de la generalitat. Hem partit de l’aportació de 300€ 

per nen. 

.HIP-HOP/BATUKA: es passa de pagar 4€ per setmana a 5€. La quota s‘aplica 

mensualment. Per tant el preu és de 21,5€ 

.- Ordenança fiscal 18: SAD TELEASSISTÈNCIA 

S’ha modificat el nou redactat de l’ordenança. S’aplica la quota tributària que té 

determinada la Diputació. 

.- Ordenança 30: Escola Bressol 

Es proposa la puja mitja d’un 15,7%. Passem de 95€a 115€ .” 

 

Seguidament es passen a exposar les esmenes que es presenten a aquest Dictamen: 

PRIMERA ESMENA: 

 La secretària na Montserrat Bach i Pujol dóna lectura a la primera esmena i que fa 

referència a l’Ordenança Fiscal núm. 1 

ESMENA DE LA CUP A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM 1. REGULADORA DE 

L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 

Modificació de la taxa reguladora de l’impost sobre bens immobles 

Creiem necessari mantenir el tipus impositiu al 0,47 tal i com marquen les ordenances 

actuals.  

 El regidor en Ramon Fornell i Alsina manifesta que el seu grup defensa l’increment en 

positiu perquè tal com ha dit la regidora d’hisenda hi ha una crisi d’ingressos molt a la 

baixa que és un gran problema per l’Ajuntament d’Artés i que com sap tothom és un 

impost progressiu que recapta més a qui més té. Entenen que podria ajudar a evitar 

una retallada de la despesa pública i dels serveis públics de l’Ajuntament d’Artés. 

Aquest és el principal motiu pel qual presenten el manteniment del tipus impositiu. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí afegeix que el seu grup, en aquest cas, valora 

positivament el treball de la CUP en diferents aspectes d’aquestes Ordenances però 

que pensen que també s’hauria de fer una valoració més global de les modificacions, ja 

que el fet d’haver-hi aquest increment podria propiciar que altres taxes no es toquessin. 

Diu que per aquest motiu el seu grup s’abstindrà. 

 La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros aclareix que en la trajectòria dels darrers 

anys a l’oposició sempre hi ha hagut una tendència a congelar aquest impost. Ara, 



preveient aquesta manca de líquids d’ingressos els ha fet replantejar aquesta postura. 

Per aquest motiu els sembla més correcta la proposta presentada per GUA-AM i PM, 

per evitar que certes famílies tinguin problemes per poder arribar a pagar. El que 

proposeu vosaltres significaria un 9% d’augment de la mitjana. 

Seguidament es passa a l’aprovació d’aquesta esmena: 

Resultat:  

Voten afirmativament: n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina i na Judith Saus 

Moreno. S’abstenen: En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa 

Montañola Cortina, en Josep M. Camprubí Salvó i en Joan Babeli  Shawa. Voten en contra: En 

Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, na M. 

Àngels Crusellas Serra, n’Odonell Santos Ventura. 

Vist el resultat de 3 vots afirmatius, 5 abstencions i 5 en contra, queda desestimada l’anterior 

esmena. 

SEGONA ESMENA 

 La secretària na Montserrat Bach i Pujol dóna lectura a la segona esmena presentada 

per la CUP i que fa referència a l’Ordenança Fiscal núm. 1: 

ESMENA DE LA CUP A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM 1. REGULADORA DE 

L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 

Fruit de la conjuntura de crisi que vivim actualment, tot i la caiguda dels preus de venda 

dels habitatges, el mercat del lloguer no ha vist fluctuar els seus preus, a causa de 

l’augment de la demanda de ciutadans i ciutadanes, que actualment, no es poden 

permetre l’opció de compra. A més, determinades empreses tenen en la seva propietat 

centenars d’habitatges, provocant que els preus no baixin, el que facilitaria l’accés a 

l’habitatge de lloguer, i alhora, especulant amb aquests immobles en espera que la 

conjuntura econòmica sigui més favorable. 

Per altra banda, la situació econòmica de l’Ajuntament d’Artés s’ha vist seriosament 

perjudicada per la davallada de les operacions immobiliàries i per les retallades de 

subvencions de l’administració de la Generalitat, a falta d’un model propi de 

finançament de les administracions locals, que permeti tenir unes fonts d’ingressos que 

no depenguin dels impostos indirectes. 

I, també, cal tenir en compte que no s’ha resolt la situació de multitud d’habitatges buits 

a la nostra vila, que no sols contribueixen a les dificultats inherents al nostre sistema 

socioeconòmic d’accés a l’habitatge –encara que aquest sigui un dret fonamental-, sinó 

que també comporta problemes de seguretat i higiene. 

La legislació vigent, preveu la possibilitat que les administracions locals puguin gravar 

amb un recàrrec de fins al 50% de l’IBI els habitatges permanentment desocupats. Per 

aquesta categoria, entenem aquells immobles que no són segones residències (una 

per persona), que estan en ruïna, que estan a la borsa de lloguer municipal, que estan 

llogats, que són domicilis, o que estan ocupats durant tres mesos l’any. 

La fixació d’aquest impost, és l’únic instrument que disposa l’administració local per tal 

de poder intervenir en el mercat immobiliari, amb l’objectiu de demostrar que l’habitatge 

és un dret social i no una mercaderia, així com, és un instrument que serveix per 



millorar la redistribució de la riquesa, en tant en quant, aquest impost es fixa sobre la 

renda dels i les ciutadanes. 

Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular demana al Ple de 

l’Ajuntament d’Artés l’adopció dels següents ACORDS: 

1. Que l’Ajuntament dugui a terme un inventari dels habitatges permanentment 

desocupats que existeixen a la vila (veure metodologia que presenta la Generalitat en 

la redacció dels Plans Locals d’Habitatge (PLH) i després obrir un període d’exposició 

pública per depurar-ne el padró). 

2. L’aplicació d’un gravamen del 50% de l’IBI en els habitatges permanentment 

desocupats. 

 La regidora na Judith Saus i Moreno diu que “l’esmena que ha presentat la CUP Artés 

referent a aplicar un recàrrec en l’IBI dels habitatges permanentment desocupats, ha 

estat titllada d’inviable per part de l’equip de govern. L’objectiu d’aquesta esmena no és 

recaptatori, sinó que és una mesura ferma per començar a treballar la situació de 

l’habitatge a Artés, on hi ha pisos buits i on el preu del lloguer segueix sent massa alt 

en comparació amb altres municipis veïns. 

L’ajuntament contempla en les ordenances de fa anys, la possible aplicació d’un 

recàrrec del 20% als habitatges que es considerin desocupats. Aquest recàrrec però no 

s’aplica i tampoc es percep que hi hagi La intenció per part de l’equip de govern 

d’aplicar-lo. Creiem fermament que és necessari iniciar l’aplicació d’aquest recàrrec, 

fins hi tot incrementant-lo fins al 50%, i començar a conèixer i treballar la situació dels 

habitatges desocupats al nostre poble. 

Volem contestar amb fets i no paraules, ja que creiem les argumentacions donades per 

no aplicar la taxa es deuen més a  la por d’entomar noves accions que realment vulguin 

treballar la situació de l’habitatge i la qüestió impositiva n’és una d’important: 

En primer lloc comentar que actualment molts municipis catalans (Barcelona, 

Argentona, Cardedeu, Sant Celoni, Berga, etc)  estan en camí d’aplicar la Llei 18/2007 

de l’accés a l’habitatge on es descriu clarament en l’article 42 les accions que pot dur 

a terme l’administració local per tal d’evitar la desocupació permanent dels habitatges.  

A l’apartat 5 de l’article 42, s’argumenta que l’Administració pot adoptar mesures  de 

caràcter fiscal, amb els mateixos objectius d’incentivar l’ocupació dels habitatges i 

penalitzar-ne la desocupació injustificada. 

A part de les mesures fiscals, i per solucionar la situació de l’habitatge, la llei recull que 

es treballi des de molts fronts més, com fomentar el lloguer social oferint garanties tant 

a llogaters com a propietaris, cessió d’habitatges desocupats a l’Administració pública 

perquè els gestioni. Fins i tot la llei contempla, que donades certes circumstàncies, 

l’administració pot declarar l’incompliment de la funció social de la propietat i acordar el 

lloguer forçós de l’habitatge i transcorreguts 2 anys des de la notificació de la 

declaració, si no s’ha corregit la situació de desocupació, per causa imputable a la 

propietat, l’administració pot expropiar temporalment l’úsdefruit de l’habitatge, per un 

període no superior a cinc anys, per llogar-lo a tercers. 

En segon lloc un altre dels temes criticats és com es pot realitzar un inventari o cens 

dels habitatges buits. En aquest sentit la Diputació de Barcelona, junt amb la 



Gerència de Serveis de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya han posat a 

disposició pública una guia metodològica per la redacció dels Plans Locals d’Habitatge, 

on es recomana com comptabilitzar els pisos permanentment desocupats, us cito les 

instruccions que es donen a la pàgina 26: 

Estudi bàsic per situacions de desocupació permanent (habitatges buits): 

Anàlisi a partir de les dades del cens d’habitatges vigent, el cadastre i el padró 

d’habitants, complementada amb consulta als tècnics municipals competents 

en habitatge per a detectar si hi ha estudis sobre la tinença i l’ús del parc 

d’habitatges o expedients relacionats (llicències, ordres d’execució, TEDI, 

informes d’idoneïtat, informes d’habitabilitat per als processos de reagrupament 

familiar d’immigrants, etc.) que permetin millorar l’anàlisi a partir de les dades 

del cens. 

Partint del nombre d’habitatges vacants que proporciona el cens d’habitatges 

(que es considerarà com a dada per defecte i univers màxim de l’estudi), 

depuració d’aquesta dada utilitzant les dades sobre consum d’aigua 

subministrades per l’entitat que gestiona el servei, tenint en compte el consum 

anual (en principi es consideraran buits els habitatges que tinguin un consum 

igual o inferior a 5 m3 anuals) i les altes i baixes produïdes durant l’any. 

Finalment el tercer punt criticat és el que s’entén per un habitatge permanentment 

desocupat. Per donar resposta  a aquest dubte que molta gent té, hi ha diferents 

opcions tant recomanades des de la mateixa llei, com de municipis que estant en 

procés d’aplicar la taxa. 

Llei habitatge 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge Article 

3d 

Habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per 

un termini de més de 2 anys. A aquest efecte són causes justificades, el 

trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de 

dependència, l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de 

pèrdua de població i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un 

litigi judicial pendent de resolució.  

Per contra l’Ajuntament de Sant Celoni, ha acordat per ple que s’apliqués la següent 

definició: habitatge desocupat amb caràcter permanent aquell que ha estat buit durant 

més de nou  mesos, però amb algunes excepcions. Per exemple, en queden exclosos 

els pisos que constin com a domicili habitual del contribuent, els que ja es troben 

inscrits en la borsa de lloguer municipal, els que siguin segones residències i estiguin 

declarats com a tal, els que ja estiguin llogats o els que estiguin afectats per un 

expedient de declaració de ruïna o per altres circumstàncies que els facin inhabitables. 

L’Ajuntament crearà el Registre Municipal d’Immobles Desocupats, al que s’hauran 

d’inscriure tots els propietaris de pisos buits. En cas de detecció d’algun habitatge 

desocupat i que no hagi estat inclòs al registre, l’Ajuntament es reserva el dret de fer la 

inscripció. 

Finalment en les DISPOSICIONS ADICIONALS (Quarta) la llei diu: 



El Govern de la Generalitat ha d’impulsar les actuacions necessàries perquè el Govern 

de l’Estat aprovi el reglament que permeti fer efectiva la disposició de la Llei de l’Estat 

39/1988, reguladora de les hisendes locals, pel que fa a l’establiment pels 

ajuntaments d’un possible recàrrec de l’impost sobre béns immobles sobre els 

habitatges buits o permanentment desocupats en els municipis respectius. 

També es poden fer bonificacions als propietaris d’habitatges buits que els posin a 

disposició del mercat de lloguer. 

Creiem doncs que amb aquestes probes queda palesa la viabilitat tècnica d’aplicar 

aquest recàrrec als pisos desocupats, i la necessitat política de treballar la situació de 

l’habitatge, també tenint fermesa a nivell impositiu. Cal adaptar les lleis i impostos a la 

realitat d’Artés buscant, entre tots, la manera de fer-ho possible i no posant traves 

d’inici. 

Des de la CUP no tenim por d’aplicar mesures innovadores tant a nivell impositiu com 

en d’altres mesures d’accés a l’habitatge, ja que aquesta és la única via per sortir de la 

situació crítica que estem des de fa anys tant en matèria d’habitatge, com a nivell 

social, econòmic i també polític.  

Seguint amb aquesta manca de fermesa no ens estranya que cada cop hi hagi més 

gent indignada als carrers i places. Creiem doncs que és moment de reaccionar i fer 

una política municipal innovadora i al servei real dels vilatans i vilatanes.” 

 El regidor en Roger Genescà i Campí diu que en aquest punt el seu grup prendrà la 

mateixa postura que abans. Agraeix una vegada més l’esforç de la CUP en la 

introducció de nous temes i que els causa molt bona impressió que hi hagi noves 

propostes que avui s’estiguin valorant però que, tal com s’ha dit ja,  caldria fer aquest 

debat més a fons per tal que es pogués aplicar. Per això, afegeix, que ells sí que estan 

oberts a la creació d’un grup de treball per al proper any i perquè es pugui treballar 

aquesta proposta i d’altres que es presenten avui aquí. Per aquest motiu el seu grup 

s’abstindrà. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra, com a regidora d’habitatge i sobre aquest 

tema, exposa que la proposta de la CUP va ser presentada el dijous de la setmana 

passada. Diu que sobre la primera part de la proposta, on parla de fer un anàlisi de la 

situació de l’habitatge a Artés, hi estan d’acord. Cosa que també ha comentat el grup 

de CIU. El que sí que van dir en el moment de presentar-los l’esmena és que el que no 

veien clar era la possibilitat d’aplicar-ho aquest 2012, calia fer un estudi molt acurat per 

veure què s’entenia per habitatge buit. El que diuen per tant és que de cara l’any 2012 

es comprometen a endegar el pla local d’habitatge, que s’estudiaran el que són 

habitatges buits, com es farà l’anàlisi de la situació dels habitatges en general, dels 

habitatges que estan sobreocupats, dels que estan en males condicions...tot això són 

diferents aspectes del pla local d’habitatge. Aquest estudi, a més, pot estar guiat per la 

Diputació sobre el pla local d’habitatge. També s’ha de mirar quines mesures 

s’implanten, ja siguin de rehabilitació per als habitatges que es trobin en males 

condicions i també s’ha de mirar que compleixin amb la normativa: cèdules 

d’habitabilitat... 



Afegeix que ha quedat sorpresa quan ha dit que a Sant Celoni consideren un habitatge 

com a desocupat després de nou mesos, ja que la Llei 18/2007 diu que ha d’estar més 

de dos anys desocupat. Per tot això creu que cal una feina que faci necessari la 

recollida de dades i que una vegada es tinguin es planifiqui per veure si es pot o no 

aplicar recàrrec. No és una qüestió de ser més o menys valents, sinó de planificar amb 

temps. 

El dijous se’ls va fer la proposta, van considerar que tenia un esperit interessant però 

que no han vist assumible en l’esperit del 50%. El que sí que diuen és que potser un 

cop fet l’estudi es podria aplicar un increment a la taxa. Diu que s’ha de tenir en compte 

que en aquests moments, al poble d’Artés, es comença una promoció de lloguer i s’ha 

de veure com reaccionen les persones d’Artés a l’ocupació d’aquest habitatge de 

lloguer de protecció oficial digne. Abans de recarregar sobre un habitatge buit cal mirar 

quina és la situació d’oferta i demanda. Considera que hi ha molts paràmetres que cal 

tenir en compte, per tant el que fan és comprometre’s a començar a treballar sobre el 

tema de l’habitatge. 

 La regidora na Judith Saus i Moreno manifesta que a Sant Celoni va ser tota la 

corporació municipal qui va decidir aprovar-ho. Li sembla bé que es vulgui iniciar un pla 

local d’habitatge, però el que el seu grup veu més difícil és el finançament, ja que pel 

que coneixen les línies de finançament que hi havia fins ara estan bastant tancades. 

Seguidament es passa a l’aprovació de l’aquesta esmena: 

Resultat:  

Voten afirmativament: n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina i na Judith Saus 

Moreno. S’abstenen: En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa 

Montañola Cortina, en Josep M. Camprubí Salvó i en Joan Babeli  Shawa. Voten en contra: En 

Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, na M. 

Àngels Crusellas Serra, n’Odonell Santos Ventura. 

Vist el resultat de 3 vots afirmatius, 5 abstencions i 5 en contra, queda desestimada l’anterior 

esmena. 

 

TERCERA ESMENA 

 La seguidament la Secretària llegeix l’esmena presentada pel grup municipal de la CUP 

a l’ordenança fiscal núm. 2, que diu el següent:  

ESMENA DE LA CUP A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM 2. REGULADORA DE 

L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

Modificació de la taxa reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques  

Proposem un increment que es detalla a continuació en funció de la categoria fiscal de 

les vies públiques 

 1a 2a 3a 4a 5a 

Coeficient aplicable 1,8 1,7 - - - 

 La regidora na Judit Saus Moreno explica que “l’esmena que ha presentat la CUP Artés 

respecte a l’increment del IAE referent a aquelles empreses que facturen més d’1 milió 

d’€, no es veu recolzada altre cop, en la nostra opinió, per manca de fermesa política. 

Recordem que per aquest any tenim menys ingressos previstos a l’Ajuntament i que 



s’ha de treballar per fer més eficient la gestió municipal sense perdre serveis i drets. 

Pensem que en aquests moments les empreses més grans s’han de sumar per tal 

d’ajudar a millorar aquesta situació, ja que sinó només estem carregant a veïnes i veïns 

d’Artés. L’Impost d’Activitats Econòmica, afecta a una vintena d’empreses del poble, 

entre elles els bancs i les caixes que es troben dins de la zona urbana. Creiem que 

aquestes empreses paguen poc en comparació amb altres pobles veïns. A més creiem 

que cal aplicar una política fiscal més redistributiva, que afecti als que més tenen. Si 

comparem l’IAE de diferents municipis veïns, segons dades facilitades per l’interventor, 

veiem com Artés es situa molt per sota de la mitjana.  Municipis com Sallent, Sant 

Fruitós i Santpedor apliquen IAE’s molt per sobre dels que proposa la CUP. 

Així doncs, tornem a reclamar més sentit comú i menys por per aplicar impostos que 

impactin sobre els que més tenen, i no deixar d’aplicar fermament mesures que millorin 

o posin al mateix nivell la recaptació de l’IAE, per por que les empreses marxin, però a 

on aniran..., ja que tot i l’increment que proposa la CUP, seguim sent dels pobles amb 

l’índex més baix en la nostra àrea més propera.  

IAE (2011) ARTÉS 

SALLEN

T  

NAVARCLE

S  

ST. 

FRUI

TÓS  SANTPEDOR 

carrers 1a (zona urbana) 1,5  3,8  1,6  3  1,88  

carrers 2a (polígon 

industrial) 1,40  2,71  1,35  2,5  2  

No tinguem por que les empreses marxin, oferim impostos més justos per a tots, i 

oferim també bons serveis a les empreses, sobretot a la petita i mitjana empresa i 

professionals, que aquests queden exempts de l’impost.” 

 A continuació el regidor en Roger Genescà Campí, respecte aquest Impost, diu que 

ells, en l’última legislatura, ja van apujar un punt, una dècima, però que sempre ho han 

fet amb prudència. En el sentit que això pogués facilitar que les empreses seguissin a 

la nostra població. Potser és de les propostes en què ens costaria més estar d’acord, 

potser per la forma diferent de pensar dels diferents grups, però en tot cas si tot anés 

en virtut d’unes millors taxes ben regulades en el sentit que hi hagués la possibilitat de 

poder parlar del conjunt de taxes que es volen apujar llavors podria ser una proposta a 

tenir en compte en un futur. Per això, nosaltres mantindrem l’abstenció. 

 La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros diu que ells troben coherent la puja d’una 

dècima amb la situació econòmica que estan vivint les empreses en general i 

específicament el sector empresarial del nostre poble. Diu que han fet una comparativa 

amb municipis com Sant Fruitós i Sallent, el polígon dels quals no tenen res a veure 

amb el nostre. Són uns polígons i unes empreses grans, amb molt moviment 

empresarial, mentre que el nostre polígon és petit i la manifestació dels empresaris, en 

aquest moment, és que aquesta tampoc és la millor època per a ells. Diu que la seva 

proposta implicaria una puja del 21% i que això, per alguns, suposaria una quarta part 



dels seus ingressos. Per això consideren que en aquest cas l’augment seria una mica 

massa elevat. La 1a categoria són empreses de dins el municipi i la 2a són empreses 

del polígon, i en base a tot això no s’adiu a la realitat i menys si el que volem és atraure 

empresaris. Aquesta petita diferència respecte els municipis del voltant pot ser un 

incentiu perquè vinguin nous empresaris. 

 La regidora na Judith Saus i Moreno aclareix que Sallent té el 3,8 i que ells estan 

proposant un 1,8 i per tant hi ha una diferència de dos punts. Afegeix que evidentment 

aquells polígons poden tenir millors serveis, però que s’està parlant de dos punts més i 

que no creu que hi hagi tanta diferència a nivell de serveis. Diu que a Sant Fruitós 

tenen un 3 i ells estan proposant un 1,8 en les de dins el municipi. Santpedor, que té un 

polígon que potser s’adiu més al tipus de polígon  del nostre municipi té un 1,8 i un 2 i 

el que ells proposen és d’un 1,8 i un 1,7. Per altra banda, no està fonamentada aquesta 

por perquè les empreses no vinguin ja que es parla d’empreses que facturen més 

d’1.000.000 d’euros i hi ha molts empresaris que estan exclosos d’aquesta taxa. Hi ha 

20 empreses on hi ha incloses les caixes i bancs i creuen que no hi perill que es 

deslocalitzin. S’està parlant de coses molt concretes. 

 El regidor en Ramon Fornell i Alsina afegeix que només afectarà a Caixes i Bancs de 

dins el municipi. 

Seguidament es passa a l’aprovació de l’aquesta esmena: 

Resultat:  

Voten afirmativament: n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina i na Judith Saus 

Moreno. S’abstenen: En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa 

Montañola Cortina, en Josep M. Camprubí Salvó i en Joan Babeli  Shawa. Voten en contra: En 

Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, na M. 

Àngels Crusellas Serra, n’Odonell Santos Ventura. 

Vist el resultat de 3 vots afirmatius, 5 abstencions i 5 en contra, queda desestimada l’anterior 

esmena. 

 

QUARTA ESMENA 

 La Secretària dóna lectura a l’esmena presentada conjuntament pels grups de GUA i 

PxA i que diu el següent: 

“ESMENA DE GUA I PROGRÉS PER ARTÉS (PxA) A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 

10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE 

RESIDUS MUNICIPALS 

Modificació de la taxa reguladora de la prestació del servei de gestió de residus 

municipals. 

TARIFA PRIMERA. HABITATGES 

a) Habitatges de caràcter familiar..........110,00€ 

b) Parcel·les Urb. Vista Pirineu..............67,00€ 

c) Mitja parcel·la Urb. Vista Pirineu........33,48€ 

TARIFA SEGONA. COMERCAL 

 Locals comercials.............................151,62€ 

EPÍGRAF TERCER. ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ 



Restaurants, bars, hotels, hostals, pensions i residències.................212,25€   

EPÍGRAF QUART. LOCALS INDUSTRIALS 

Locals industrials............................................179,00€” 

 La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros explica que aquesta esmena s’ha presentat 

degut als números que ha presentat el Consorci a última hora. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí diu que atès que tot ha sigut molt precipitat ells 

s’abstindran en aquesta votació. Tot i així volem fer una observació i és que la taxa no 

cobreix el 100% dels costos com passava fins ara, potser ara no calia fer un augment 

de la taxa sinó estudiar altres possibilitats per reduir costos, ja fossin directes o 

indirectes i d’aquesta manera compensar el 100% d’aquesta taxa. 

 El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer manifesta que ha sigut una cosa molt ràpida i que 

ha vingut donada una mica pel Consorci de Residus i no els sembla malament, tot i que 

la gent del poble ho notarà. El que sí que volien fer és una puntualització i és que cada 

cop s’acosten més al que paguen els municipis que fan la recollida porta a porta, però 

aquests aconsegueixen el 80% de recollida selectiva mentre el nostre municipi arriba 

com a molt a un 40%. Això hauria de fer que ens plantegéssim quin model de recollida 

selectiva es proposa de cara l’any vinent. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí diu que el seu grup també s’afegeix a la reflexió 

que fa la CUP perquè consideren que l’augment d’aquest cost permet que aquest tipus 

de recollida sigui cada vegada més viable. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa manifesta que s’haurà de treballar per decidir 

quin model de recollida volen. Diu que en principi s’han de fer diferents concursos, 

entre ells la recollida d’escombraries, i creu que això podria fer canviar el model que, tot 

i no ser el més econòmic, a la llarga pot ser més beneficiós. S’ha de buscar la manera 

de treballar tots plegats i diu que agafen el compromís de fer-ho de cara els pròxims 

dies ja que aquest concurs ha de fer-se l’any vinent com a molt tard i que caldria veure 

quin és el model que volen tots plegats i que recull el missatge de tots els grups. 

Seguidament es passa a l’aprovació de l’aquesta esmena: 

Resultat:  

Voten afirmativament: n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina i na Judith Saus 

Moreno, en Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta 

Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, n’Odonell Santos Ventura S’abstenen: En Roger 

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

Camprubí Salvó i en Joan Babeli  Shawa.  

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 5 abstencions, queda aprovada l’anterior esmena. 

 

CINQUENA ESMENA 

 Seguidament la Secretària dóna lectura a l’esmena presentada per la CUP a 

l’Ordenança Fiscal núm. 30 – Taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol 

Municipal, que diu el següent: 

ESMENA DE LA CUP A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 TAXA PER LA PRESTACIÓ 

DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL  

Modificació de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol 



Incloure criteris de renda en la quota que les famílies han de pagar per l’escola bressol 

en funció de la renda per càpita familiar. 

Per això proposem distribuir la quota en funció dels següents trams: 

Mensualitat segons renda per càpita familiar (1). Curs 2011-2012 

Fins a 

8.000€ 

Entre 

8.000,1€ i 

10.000€ 

Entre 

10.000,1€ i 

15.000€ 

Entre 

15.000,1€ i 

20.000€ 

Superior a 

20.000 € 

76,00 € 95,00 € 114,00 € 133,00 € 161,50 € 

-20% 0% 20% 40% 70% 

 

(1) Renda per càpita familiar: ingressos bruts anuals de la unitat familiar dividit pel 

nombre de membres que la componen 

 El regidor en Ramon Fornell i Alsina manifesta que “La nostra esmena  en la taxa de 

l’escola bressol té un objectiu clar: fomentar la justícia social i la redistribució i 

socialització de la riquesa a partir de la introducció d’un model de taxa social que 

permeti l’equitat en l’accés als serveis de l’Escola Bressol municipal. La taxa social, a 

partir de criteris de renda de les famílies, permet la introducció de criteris de 

progressivitat en la definició de la taxa, els quals permeten millorar l’accés als serveis 

de les famílies amb rendes més minses sense crear discriminacions.” 

 El regidor en Roger Genescà i Campí, en nom del seu grup, demana que aquesta taxa 

es debati més a fons, ja que pensen que té algun sentit però que hi ha temes que els 

provoca massa dubtes, com per exemple els ingressos bruts i com es recull el fet de 

tenir una hipoteca i el cas, per exemple, de gaudir d’una bona salut econòmica familiar i 

en canvi s’estigués imputant en un registre que no fos el que li pertoca. Diu que 

s’hauria de realitzar una bona sessió de treball i parlar amb algun altre municipi per 

saber què va bé i què no i quines coses es poden millorar. Són del parer que són 

iniciatives noves i que fins ara no s’havien plantejat, que poden aconseguir la voluntat 

que es pretén però que també poden tenir un efecte negatiu. Com per exemple l’Escola 

bressol d’Artés, que té una taxa bastant baixa i per tant està molt ocupada, el fet 

d’augmentar la taxa, potser, faria reduir el nombre d’alumnes i això comportaria un 

dèficit més gran a l’Ajuntament. Caldria buscar el terme mig per intentar que seguís 

essent una escola econòmica però que a la vegada pogués tenir en compte aquest 

criteri per equilibrar els pagaments de les famílies. Per aquests motius demanen més 

temps per debatre tot aquest tema. 

 La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros manifesta que quan els ho van plantejar en la 

Comissió Informativa ells ja van dir que de cara a aquest Ple era bastant difícil tenir 

l’estudi de costos per poder fer la modificació d’aquesta taxa. En base a això no 

l’accepten però també estan disposats a entomar la línia per la qual també aposta CIU i 

és el fet d’intentar veure la realitat de les famílies del municipi que porten nens a 

l’Escola bressol. El fet de calcular la renda familiar implica que s’hagi de presentar 

diversa documentació que potser a nivell legal necessitaria una explicació ja no estem 

segurs fins a quin punt es pot exigir a les famílies que presentin certs documents. 

Afegeix que no saben si és possible poder fer-ho. 



 A continuació, l’Interventor n’Albert Vilajoana i Espanyol, aclareix que ha fet la consulta 

als serveis jurídics de l’OGT i que seria necessari demanar un certificat d’ingressos a 

totes les famílies i que aquest fet no queda contemplat al reglament de l’Escola 

Bressol. Tot i així es podria fer via bonificació, és a dir establir una quota màxima i 

després establir una sèrie de descomptes per trams. D’aquesta manera, si es fa 

mitjançant una bonificació, llavors es pot demanar una sèrie de documentació per 

atorgar-la. Seria millor fer-ho mitjançant bonificacions que no pas per trams. Per fer-ho 

mitjançant trams s’hauria de canviar el reglament de l’Escola Bressol i dir als pares, 

quan matriculen els alumnes, que s’ha de portar una sèrie de documentació, entre la 

qual hi hauria d’haver les certificacions aquestes. 

 El regidor en Ramon Fornell i Alsina manifesta que amb voluntat política i treball tot és 

possible. 

Seguidament es passa a l’aprovació de l’aquesta esmena: 

Resultat:  

Voten afirmativament: n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina i na Judith Saus 

Moreno. S’abstenen: En Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa 

Montañola Cortina, en Josep M. Camprubí Salvó i en Joan Babeli  Shawa. Voten en contra: En 

Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, na M. 

Àngels Crusellas Serra, n’Odonell Santos Ventura. 

Vist el resultat de 3 vots afirmatius, 5 abstencions i 5 en contra, queda desestimada l’anterior 

esmena. 

 

Seguidament vist com han quedat totes les propostes d’esmenes, el sr. Alcalde en Josep 

Candàliga i Freixa cedeix la paraula a cada grup municipal. 

 

 El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que ja saben que aquesta és una 

votació transcendent per al poble d’Artés, perquè s’estan aprovant unes ordenances 

amb uns increments importants, sobretot en alguns temes concrets com l’Escola 

Bressol i l’Escola de Música, on estarien més lluny de la seva proposta. 

Diu que el seu grup, després de debatre aquest tema, els traslladen les seves 

reflexions que han fet com a grup: N’hi ha algunes en què estan més a prop com pot 

ser el cas de l’IBI, que en la passada legislatura, cada any, s’anava baixant una 

dècima, i això hagués estat totalment assumible pel nostre grup. També hi ha l’IAE, que 

tal com ha proposat la CUP, si hi hagués un reequilibri de les altres ordenances, potser 

s’hagués pogut assumir l’augment significatiu, sobretot de manera que afectés menys a 

les empreses i més als bancs, s’haurien pogut treure més diners que s’haurien pogut 

compensar amb alguna altra ordenança. En el cas dels vehicles, diuen que per sort no 

es podrà apujar més, ja que en aquest cas ja arriba al 2%. Per tant, la gent d’Artés sap 

que això és el que li costarà d’ara en endavant. És una pujada poc significativa però en 

aquest cas es constata que en aquest paràmetre estem per sobre de la mitjana i estem 

al màxim. 

També  n’hi ha d’altres que tenen un augment més petit, com pot ser en l’ICIO, que 

l’havíem mantingut els dos últims anys perquè si la construcció tornava a arrencar no 



es veiessin més gravats per aquest impost però que representa un augment poc 

significatiu, tot i que segurament nosaltres no ho hauríem fet. Tot i així no és dels 

increments en què estiguin més en contra. 

El tema de les escombraries, que ja s’ha comentat, creuen que és un bon signe que 

s’hagi pogut aprovar aquesta ordenança amb la participació de totes les forces 

polítiques i això ens hauria de fer veure que cal treballar i que no s’ha d’arribar a aquí el 

dia de la votació i intentar arribar a acords unilaterals amb un o altre partit per salvar 

una mica la votació. 

En el cas de la Taxa per les entrades de vehicles als garatges diu que ells segurament 

també ho haurien fet. És un canvi de model que ja han aplicat altres ajuntaments. El fet 

que paguin segons els vehicles el veuren correcte, tot i que serà difícil que es pugui 

aplicar però seria de justícia que un lloc on puguin aparcar cinquanta vehicles pagui 

més que un lloc on només en pot aparcar un. 

Diu que on estan més lluny és en el tema de l’Escola de Música. Afegeix que ja saben 

que s’estan fent retallades, però que aquestes no afecten el 34% dels ingressos sinó en 

molt menys. Això és una previsió del curs vinent i la previsió del curs vinent no s’hauria 

de fer amb els diners que s’han trobat aquest any sinó amb una quantitat inferior ja que 

possiblement es tornaran a retallar, tot i que la voluntat de la Generalitat és mantenir la 

mateixa quota que hi ha en aquest moment. Veuen bé que en un futur s’apliqués una 

beca per als alumnes d’Artés, però aquí ells afegirien per a tots els alumnes que facin 

música, encara que tot i sent d’Artés estudiessin fora del municipi. Intentant afavorint 

que si un instrument no s’ofereix a Artés, l’estudiant també pugui gaudir del benefici 

d’una beca per estudiar música. A l’Escola de Música hi ha hagut un augment lineal del 

34%, que a nivell ponderat representa un 20% d’ingrés. Per tant hi haurà més 

ingressos i amb el tema de la beca quedarà modificat. Per tots aquests motius creiem 

que hi hauria hagut d’haver un treball previ per apropar posicions, ja no ens ha semblat 

que hi hagués la voluntat de trobar un acord entre tots dos grups polítics. 

En el cas del Hip Hop hi ha una puja del 34%, diu que ells havien instaurat el curs no 

per fer-hi diners sinó perquè tothom, però principalment el col·lectiu de noies, 

poguessin fer una activitat física i pensaven que era important estimular-la. La puja 

d’aquesta quota sembla que ha fet que alguna família no s’hi hagi pogut inscriure, per 

tant som del parer que s’hauria hagut de mantenir els mateixos criteris d’abans. El que 

sí que trobem bé és que les quotes es cobrin mensualment ja que d’aquesta manera 

les famílies no han de suportar una despesa tan gran de cop. 

A l’Escola Bressol l’augment representarà el 21% i aquest no és fruit de la retallada, la 

retallada de la Generalitat serà de l’11 o del 12%, per tant de tot el global d’ingressos, 

el dèficit encara seria menor. S’ha fet un augment significatiu de forma lineal que per 

exemple no ha tingut en compte, al menys no se’ns ha dit, un estudi prou detallat per 

reduir despeses. Entenen que si s’hagués fet un esforç acurat en el sentit de reduir 

despeses potser no hauria calgut modificar l’actual quota. 

Són del parer que tot i les discrepàncies, la negociació podria haver arribat a un acord i 

el seu grup hauria pogut fer confiança a l’Equip de govern però la seva postura com a 



grup serà votar en contra perquè es pugui estimular un nou debat on es pugui treballar 

de forma diferent. 

 El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer seguidament manifesta que “Des de la CUP 

Artés hem decidit votar negativament al global d’aquestes ordenances per diferents 

motius. Tenint en compte que el balanç d’entrades i sortides que se’ns ha exposat en 

tot moment des de l’equip de govern i des de l’interventor de l’Ajuntament exposen que 

en el proper any hi haurà una disminució d’ingressos aproximat de 180.000€. Veiem 

que aquesta reducció d’ingressos pot tenir diferents conseqüències: 

- En primer lloc un increment desmesurat d’algunes taxes com la de l’escola de música i 

la de l’escola bressol. D’on s’han reduït significament l’aportació per part de la 

Generalitat de Catalunya. 

- En segon lloc pot suposar una reducció dels serveis oferts des de l’Ajuntament o una 

reducció a la població a la que arriben aquests serveis. També sospitem que suposarà 

una disminució de les subvencions que aquest ens ofereix a les entitats del poble. 

- En tercer lloc pot suposar un increment del deute de l’administració local. 

Vist aquest fet des de la CUP Artés hem proposat diferents esmenes per tal de 

modificar aquests ordenances proposades per l’equip de govern per tal d’augmentar la 

recaptació en els impostos i poder seguir oferint més o menys els mateixos serveis a la 

població d’Artés.  

Les nostres esmenes anaven dirigides a intentar fer que aquells que tenen més paguin 

més i aquells que menys tenen paguin menys, per tant utilitzant la renda de les famílies 

en alguns casos o augmentar l’aportació de les empreses amb més volum de capital 

com poden ser les entitats bancàries per tal d’igualar mínimament el que es paga en la 

majoria dels municipis més propers.  

Per altra banda volíem aprofitar les taxes per iniciar una campanya per fomentar els 

pisos de lloguer i a preus assequibles mitjançant una taxa als pisos buits que fa temps 

que existeix al municipi però que per manca de voluntat i no de inviabilitat tècnica no es 

porta a terme. 

Totes aquestes propostes han estat presentades i argumentades als diferents partits i 

totes han estat desestimades per l’equip de govern. 

El problema però és que des de bons inicis es va comentar que s’havien de crear 

comissions amb membres de tots els partits per tal de treballar conjuntament diferents 

elements pel poble. Comissions com una per refer el ROM i el reglament de 

participació, per elaborar el POUM, una per treballar els mitjans de comunicació 

(després de tancar RTVArtés encara no sens ha convocat), comissions per treballar 

conjuntament el tema del casal Artesenc i anar al bisbat a negociar amb el suport de la 

massa social palpable al costat, comissions per donar suport al comerç i als empresaris 

en aquests moments de crisi... 

De moment totes les reunions a les que hem estat convocats han estat informatives o 

amb el treball ja fet i sense opció a modificació. Exceptuant la comissió de l’11 de 

setembre que arribant tots amb les mans buides en va sorgir un treball força bo i la 

comissió de treball de l’escola de música on treballar l’objectiu que ha de complir 

aquesta escola després de veure que tal i com es tira endavant aquest any és inviable, 



ja que per l’Ajuntament augmenta la seva aportació de manera desmesurada, per les 

famílies en veuen incrementades les quotes també de manera desmesurada i pels 

mestres que han vist reduït el seu sou. Una comissió de treball que vam sol·licitar en 

l’últim ple i que esperem que es dugui a terme molt aviat per no trobar-nos l’any vinent 

amb els pixats al ventre. 

Així doncs el nostre vot negatiu no només va a unes ordenances que creiem que 

suposaran una reducció important de serveis, sinó també a una manera de fer el treball 

de comissions on la feina està tancada i on les aportacions es desestimen i fins i tot 

s’infravaloren amb facilitat.  

Entenem també que els resultats de les eleccions feien entreveure una nova manera de 

governar on l’equip de govern hauria d’acordar amb els diferents partits les ordenances 

entre altres com els pressupostos que entrarem a treballar molt aviat. Si més no dels 

comentaris fets pels dos grups presents a l’equip de govern sobre la metodologia de 

l’antic equip de govern es deixava entreveure que seria diferent. 

Esperen i desitgem que tant si s’aproven les ordenances amb el suport de grup de CiU 

com si en cas contrari no s’aproven amb el problema econòmic que això suposaria al 

poble de cara al proper any, aquesta votació hauria de fer reflexionar l’equip de govern 

sobre la metodologia amb què cal tirar endavant les comissions de treball. Ho esperem 

per Artés, perquè la unitat popular no creix fruit de l’atzar, s’ha de treballar.” 

 La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros diu que només vol recalcar un fet i és que a 

part de les paraules, que les ha trobat molt correctes, li sap greu, com a Equip de 

govern, el fet que ha esmentat CIU de manca de negociació, quan fins a última hora 

han intentat negociar i també li saben greu les últimes paraules del portaveu de la CUP 

quan a infravaloració de les propostes perquè el fet de no acceptar-les en cap moment  

no vol dir que les haguem infravalorat i afegeix que li sap molt greu que hagin tingut 

aquesta percepció.  

En el cas de l’Escola de Música, és cert que van ser qui van aportar els números i la 

informació però tampoc van rebre cap proposta en ferm per part dels dos grups de 

l’oposició. Recorda que ells van aportar informació del treball que s’havia fet juntament 

amb els mestres. 

 El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer aclareix que el seu grup no va fer cap aportació 

potser perquè es va dir, des del primer dia, que l’aportació de l’Ajuntament era de 

134.000 euros i no es podia passar d’aquí i a la Comissió Informativa es van 

assabentar que eren 170.000 euros i que es projectaven unes beques del 15%. Això 

quan en les reunions informatives s’havia dit que en el cas d’haver-hi beques per a la 

gent d’Artés s’havia d’augmentar més del 34% de la despesa per repercutir-la en les 

quotes. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que el seu grup no ha volgut entrar en 

cap joc polític, tot i que des que hi ha Ajuntaments Democràtics és la primera vegada 

que a Artés no s’aprovaran les ordenances. Entenen que el debat és prou positiu 

perquè se centri en les propostes i no en reiteracions del passat. Diu que avui l’Alcalde 

li reconeixia que en el passat ells havien tingut una actitud crítica en vers aquest tema i 



per aquest motiu porta l’acta del Ple on s’aprovaven les anteriors ordenances i on es 

criticava l’Equip de govern que només volia pujar, volia pujar... 

Creu que aquest debat, com diu la CUP, ha de ser un toc d’atenció perquè es pugui de 

mutu acord, és evident que cadascú defensa un partit, ens hem presentat en llistes 

diferents, però no veuen perquè no calgui treballar tots junts perquè al final qui acaba 

tenint el dèficit és el poble d’Artés. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que, per part seva, reconeix que en la 

legislatura passada, en el tema de les aportacions,  aquestes van ser fruit de la realitat 

del govern del moment, però diu que també és cert que han treballat diferent. Potser si 

que va faltar temps per poder interpretar o valorar unes bones aportacions i creuen que 

moltes que s’han presentat són viables. Són documents que tenen una part política 

però també econòmica i tècnica i això vol dir que amb la situació que es preveu per a 

l’any 2012, tots plegats hem d’actuar amb previsió. Afegeix que en la trucada telefònica 

del matí, en la qual li ha explicat el funcionament de presentació de les esmenes i 

l’esmena que es presentava de la taxa d’escombraries que va arribar el dimarts al 

migdia al registre i que l’han proposat els diferents grups polítics de la comarca i com a 

integrants del Consorci de residus, cal aplicar-la perquè sinó es generaria un dèficit 

com en moltes de les altres ordenances presentades. Aclareix que en el cas de l’Escola 

de Música, a vegades, no disposaven de la suficient informació econòmica. Per aquest 

motiu el primer que van fer va ser parlar a nivell de professorat i de tots els grups 

polítics i com és lògic com a equip de govern havien de sortir amb una proposta, que 

s’ha compartit perquè en algunes coses també hi estaven d’acord com buscar la 

manera d’incentivar a la gent d’Artés perquè puguin fer música a un preu diferent del 

dels alumnes de fora. Tot això ha portat a que s’iniciï la redacció d’un reglament on hi 

haurà de constar un tant per cent. Diu que en el cas de l’Escola de música estan oberts 

a que en aquest reglament s’hagi de bonificar encara més a les famílies artesenques 

però que la proposta exposada abans del Ple era amb el criteri d’estar oberts a 

modificar si calia aquest reglament. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra manifesta que ha escoltat les propostes 

presentades per la CUP però que no ha sentit cap proposta del grup de CIU, que 

només han parlat de l’Escola de Música. 

 El regidor en Manel Parreño i Jiménez explica que el seu grup va veure que en els 

càlculs que es van presentar comptaven ja amb una subvenció sobre els 300 euros i 

que ells van veure que el que hi havia actualment era sobre els 460 euros i creien que 

és el que s’havia de seguir donant. També hi havia el tema que van proposar ells de les 

quotes, el tema d’atorgar una subvenció als alumnes artesencs respecte als alumnes 

de fora. Afegeix que aquests suggeriments ja es van plantejar en la primera reunió que 

es va fer amb tots els grups. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa suspèn temporalment la sessió per deliberar amb 

els representants dels grups municipals sobre la proposta presentada i es retiren de la 

Sala de Plens. 

 

Transcorreguts quinze minuts es reincorporen a la Sala de Plens i es reprèn la sessió. 



 

Seguidament es passa a l’aprovació del Dictamen de modificació de les Ordenances Fiscals 

per a 2012, amb la introducció de la quarta esmena que ha estat aprovada: 

Resultat:  

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

Ginesta Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, n’Odonell Santos Ventura. Voten en contra:  

N’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina, na Judith Saus Moreno, en Roger 

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

Camprubí Salvó i en Joan Babeli  Shawa.  

Vist el resultat de 5 vots afirmatius i 8 en contra, no s’aprova el dictamen de la modificació de 

les ordenances fiscals per al 2012. 

 

 

DONAR COMPTE NOMENAMENT PERSONAL DE CONFIANÇA 

 

Seguidament es dóna comte del següent nomenament de personal de confiança: 

“DECRET: 

Vist l'informe emès per la secretaria respecte als requisits que legalment s’estableixen pel 

nomenament de personal eventual i  on s’estableix que l’òrgan competent és l’alcalde.  

Vist l'informe de la intervenció municipal respecte de l’existència de consignació pressupostària 

suficient per fer front a la despesa que comporta aquest nomenament. 

Atès el que disposen els articles 304 i 305 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; articles 9, 10 i 11 del 

Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de 

juliol; i a l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

DISPOSO: 

Primer. Nomenar com a personal eventual  la senyora Elisabet Carracedo Mañosa per ocupar 

el lloc de treball de Tècnica de suport a regidories amb efectes del dia 3 d’octubre de 2011. La 

retribució bruta anual serà de 10.707,01 euros i dedicació del 50 per 100 de la jornada. D’acord 

amb la normativa vigent, podrà ser separat lliurement en qualsevol moment del mandat 

corporatiu i cessarà automàticament, sense que sigui preceptiva l’observança de cap forma, en 

el moment o data en què es produeixi l’expiració del mandat corporatiu o el cessament 

d’aquesta alcaldia que el nomena, per a la qual presta la funció de confiança i/o assessorament 

especial. 

Segon. A la persona nomenada, se li aplicarà, per analogia, el règim estatutari dels funcionaris 

de carrera i tindrà la protecció social mitjançant el règim general de la Seguretat Social.  

Tercer.-. Fer públic aquest nomenament en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya, amb expressió del càrrec, règim de retribucions i la dedicació. 

Així ho mana i signa el senyor Alcalde, en presència del Secretari que dóna fe, a Artés 

30 de setembre  de 2011.” 

 El regidor en Roger Genescà i Campí manifesta que el seu grup no està d’acord en què 

s’hagi fet aquest nomenament, no per la persona en qüestió, sinó perquè creuen que 

és innecessari per al poble d’Artés. Afegeix que un càrrec de confiança no s’havia 



tingut fins ara i menys en aquest moment de crisi que fa que les arques municipals no 

passin pels seus millors moments. Diu que ells, per unes declaracions a la premsa 

comarcal, havien entès que s’incorporaria a principis de l’any vinent. Veuen, però, que 

ja s’ha incorporat aquest mes. Tot i així esperen que pugui començar a fer feina i en 

aquest sentit demanen que se’ls expliqui quines tasques seran de la seva 

responsabilitat. En un principi se’ls havia dit que seria la coordinació de regidories però 

que per altra banda pensen que potser supleix el regidor en qüestió. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa aclareix que, específicament, és un tècnic de 

suport a les regidories. Durant l’estiu i fins fa pocs dies disposàvem de dues regidores 

que s’han dedicat plenament a les seves regidories degut a la seva vinculació amb el 

món educatiu; ara, però, s’han incorporat als seus llocs de treball  i per tant les seves 

hores de dedicació s’han vist reduïdes. També s’hi va afegir el fet que una regidora que 

va demanar la reducció d’un terç de la seva jornada no se li ha concedit. Tot plegat va 

fer que s’agreugés més la necessitat d’incorporar aquest tècnic. També volen que porti 

personalment l’atenció al públic destinat a les regidories i pugui portar el seguiment, la 

coordinació i reunions sobre els diferents temes. Pel que fa al tema econòmic ja es va 

debatre quan es van aprovar les retribucions de tots els grups polítics i només destaca 

que s’ha mantingut a la baixa la despesa respecte la legislatura passada, passant l’any 

2010 d’uns 99.000 euros als 82.000 d’enguany. 

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

 

 

DONAR COMPTE NOMENAMENT POLICIES INTERINS 

 

Segudiament es dóna compte dels següents Decrets: 

“DECRET: 

Vista la necessitat urgent de proveir interinament una plaça d’agent de la policia local 

enquadrada  a l’escala d’administració especial , subescala serveis especials,  grup C2 ,   a 

causa de la necessitat urgent de cobrir el servei  per acumulació de feina durant el període de 

sis  mesos. 

Atès el que disposen per aquests casos de màxima urgència l’article 10 del Estatuto Básico del 

Empleado Público i  els articles 94 i 98 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals, i l’article 124 del Decret Legislatiu 

1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 

determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció pública quant als supòsits 

en els quals es pot nomenar personal interí.  

Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, 

R  E  S  O  L C 

Primer.  Nomenar com funcionari interí amb caràcter d’urgència, a favor del senyor Josep Serra 

Cañete  en la categoria  d’agent de la policia local del grup de classificació escala  

d’administració especial,  subescala serveis especials  grup C2, pel període de sis mesos. 

Segon.  Adscriure el senyor Josep Serra Cañete al lloc d’agent de policia local  amb una 

retribució bruta mensual corresponent al seu grup i categoria . 



Tercer.  Aquest nomenament te efectes des del dia 20 de setembre   de 2011 i tindrà una 

durada de sis mesos..  

Quart. Notificar aquest Decret a l’interessat. 

Artés,  18 de setembre   de 2011” 

 

“DECRET 

Vista la necessitat urgent de proveir interinament una plaça d’agent de la policia local 

enquadrada  a l’escala d’administració especial , subescala serveis especials,classe policia 

local ,  grup C2 ,   a causa de la necessitat urgent de cobrir el servei  per acumulació de feina 

durant el període de sis  mesos. 

Atès el que disposen per aquests casos de màxima urgència l’article 10 del Estatuto Básico del 

Empleado Público i  els articles 94 i 98 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals, i l’article 124 del Decret Legislatiu 

1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 

determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció pública quant als supòsits 

en els quals es pot nomenar personal interí.  

Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, 

R  E  S  O  L C 

Primer.  Nomenar com funcionari interí amb caràcter d’urgència, a favor del senyor Daniel 

Hernandez Navarro  en la categoria  d’agent de la policia local del grup de classificació escala  

d’administració especial,  subescala serveis especials , classe policia local,  grup C2, pel 

període de sis mesos. 

Segon.  Adscriure el senyor Daniel Hernandez Navarro al lloc d’agent de policia local  amb una 

retribució bruta mensual corresponent al seu grup i categoria . 

Tercer.  Aquest nomenament  te efectes des  del dia 10 d’octubre  de 2011 i tindrà una durada 

de sis mesos..  

Quart. Notificar aquest Decret a l’interessat. 

Artés,  8 d’octubre  de 2011” 

 

 Seguidament el regidor en Joan Babeli Shawa demana les següents qüestions: 

“-Referent a la selecció dels últims agents interins de la Policia Local d’Artés: 

Quants currículums finalistes hi ha hagut i quantes entrevistes s'han fet? 

Qui ha fet les entrevistes i ha valorat el candidat més idoni? Concretament, voldríem 

saber si hi ha participat el tècnic responsable de la policia (el cap)? 

Quin criteri s'ha seguit per fer la selecció, quines competències, formació , etc. s'han 

tingut en compte. 

 Atès el moment de crisi actual s'ha tingut en compte la gent del poble, i més tenint en 

compte els bons resultats que han donat els dos darrers agents que eren artesencs? 

En la selecció Hi ha hagut un representant de la Direcció General de Policia de la 

Generalitat de Catalunya i de l’escola de policia? 

Com i qui va formar el Tribunal. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que l’actual contractació s’ha fet com s’havia 

fet fins ara en casos d’urgència. En el cas de la primera persona contractada es va 



valorar la seva experiència i perquè ja coneixia el servei i el nostre municipi. Quan va 

ser necessari realitzar aquesta contractació podia comentar-ho amb el nostre caporal 

però en aquell cas es trobava de vacances i per aquest motiu va prendre la decisió com 

a responsable de l’àrea de seguretat ciutadana, per tant es va seguir el mateix criteri de 

sempre. Per a la segona persona vam valorar diferents currículums i fent referència al 

cas concret d’una persona artesenca diu que se’ls va plantejar el fet que hi havia uns 

quants candidats que havien fet proves però el que sí és cert és que de les últimes 

proves que s’havien fet no comptaven per a bossa de treball. Per aquests motius van 

optar pel perfil que s’ha incorporat ara,  la qual cosa també es va posar en coneixement 

del caporal. Es van fer diferents consultes en ajuntaments on havia treballat i també era 

la persona amb més experiència dins el camp de la policia. Portava una temporalitat 

bastant seguida amb l’Ajuntament de Sallent i també havia fet alguna suplència a 

l’Ajuntament de Santpedor. S’ha seguit el criteri de valorar l’experiència d’aquesta 

persona i se l’ha contractat d’urgència per mig any. 

 El regidor en Joan Babeli Shawa reitera que els agents que eren d’Artés han donat un 

resultat molt satisfactori ja que es coneixien molt bé el poble i eren més pròxims als 

artesencs. 

El Ple es dóna per assabentat dels anteriors Decrets. 

 

 

APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI-MARC COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 

COMARCAL DEL BAGES I L’AJUNTAMENT D’ARTÉS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL 

FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE LA COMARCA DEL BAGES 

 

Vista la proposta de pròrroga del Conveni-marc de col·laboració per a l’organització i el 

finançament dels serveis socials bàsics de la comarca del Bages entre el Consell Comarcal del 

Bages i l’Ajuntament d’Artés 2011 i trobada conforme, el Ple, per unanimitat, acorda: 

Primer.- Aprovar la pròrroga i el programa específic d’execució per a l’exercici 2011 del 

Conveni-marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys 

de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels Serveis Socials 

Bàsics, de conformitat amb els annexos adjunts. 

Segon.- Facultar al senyor Alcalde, en Josep Candàliga i Freixa, per a la signatura de la 

documentació necessària per a la formalització de l’anterior acord. 

 

 

ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ LLAR D’INFANTS 

 

Atès  l’Acord Marc de data 19 de novembre de 2010 entre l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament, la Federació de Municipis de Catalunya i 

l’Associació Catalana de Municipis  i Comarques  referent al finançament del sosteniment de 

les places públiques de llars d’infants de titularitat de les corporacions locals ,  i vist que  

d’acord amb les disponibilitats pressupostàries  del Departament d’Ensenyament  s’atorga 

l’import de 1.600 euros per alumne i curs . 



L’Ajuntament en ple, per unanimitat, acorda: 

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

08061130  ) per un import de  158.400,00  euros per al curs 2.010-2.011. 

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

Departament d’Ensenyament  de la Generalitat de Catalunya. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí demana si ja s’ha parlat amb el Departament 

d’Ensenyament per veure si hi ha cap possibilitat. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que ja s’ha enviat la documentació i que 

en el cas que donessin més diners es podrien repercutir en el curs següent. 

 

 

ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA.- 

 

Atès  el  Conveni  Marc  signat entre  el Departament  d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, , la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis  i 

Comarques, de 9 de juliol de 2008, per al sosteniment de les escoles de música i de dansa de 

titularitat de l’Administració Local de Catalunya i vist que  d’acord amb les disponibilitats 

pressupostàries  del Departament d’Ensenyament  s’atorga l’import de  460  euros per alumne i 

curs  escolaritzat en escola de música d’edat compresa entre 4 i 18 anys.. 

L’Ajuntament en ple, per unanimitat, acorda: 

Primer.- Acceptar la subvenció concedida a la Escola Municipal de Música    ( Centre 

08057291  ) per un import de  107.180,00  euros per al curs 2.010-2.011. 

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

Departament d’Ensenyament  de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

APROVACIÓ MÓCIÓ PER SIGNAR L’ACORD DE PARTICIPACIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE 

MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 

 

A continuació es dóna compte de la moció presentada conjuntament pels grups municipals de 

la CUP, GUA-AM i CIU, la qual diu el següent: 

Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven 

l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els Municipis de Catalunya que 

va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, 

recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.  

Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, 

qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte 

Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que 

en el seu Article 1 proclama:  

“Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el 

seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic,social i cultural.  



Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i 

de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la 

cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret 

internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels  seus mitjans de subsistència.  

Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris 

no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i 

respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”  

Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions 

associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus 

interessos comuns i genèrics.  

Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals 

tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 110/1996, es 

proposa l’adopció dels següents acords:  

Primer. Acordar iniciar les actuacions per constituir una associació d’ens locals amb l’objecte 

de defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l’exercici 

del dret a decidir.  

Segon. Expressar la voluntat de l’Ajuntament d'Artés de concórrer a l’assemblea que elabori 

els estatuts que han de regir el funcionament de l’Associació.  

Tercer. Designar l’alcalde, com a representant d’aquest Ajuntament en l’Associació a constituir. 

Quan l’alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà delegar aquesta 

representació en un regidor. 

Quart. Facultar el senyor alcalde president per signar els documents necessaris per l’execució 

del present acord.  

Seguidament es passa a l’aprovació de l’esmentada moció amb el següent resultat: 

Voten afirmativament: n’Ernest Clotet Berenguer, en Ramon Fornell Alsina, na Judith Saus 

Moreno, en Roger Genescà Campí, en Manel Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, 

en Josep M. Camprubí Salvó i en Joan Babeli  Shawa, en Josep Candàliga Freixa, na M. Pilar 

Valiente Ballesteros, n’Anna M. Ginesta Franquesa, S’abstenen:na M. Àngels Crusellas Serra, 

n’Odonell Santos Ventura. 

Vist el resultat de 11 vots afirmatius i 2 abstencions, queda aprovada l’anterior moció. 

 

 

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 de l’Alcaldia adoptats des de l’última sessió i dels 

acords adoptats per la Junta de Govern Local fins a l’acta núm. 36.  

 

PRECS I PREGUNTES 

 



 El regidor n’Odonell Santos Ventura en resposta a una pregunta formulada en l’anterior 

Ple i que fa referència al balanç de la Festa Major diu que hi havia un pressupost 

disponible de 50.000 euros i que les despeses, fins a data d’ahir, eren de 42.555,50. El 

total d’ingressos havia estat de 4.082,58 euros i el balanç total del pressupost és de 

11.527,08 euros. Afegeix que, un cop acabat el Ple, els passarà una relació de totes les 

despeses amb els conceptes explicats. En referència a les barres de la Festa Major, 

des de la regidoria, es va creure oportú convocar a totes les entitats del municipi per 

veure com es podien portar les barres dels diferents actes. A la reunió només van 

assistir quatre entitats i d’aquestes, una va marxar al cap de cinc minuts perquè va dir 

que no podien assumir els compromisos que se’ls demanava. Les tres entitats restants 

es van repartir els diferents actes. 

 El regidor en Roger Genescà Campí exposa que el que també volien saber era quin 

criteri s’havia fet servir. Com a exemple diu que ells, l’últim any, van donar-les a 

persones que estaven a l’atur per tal que així tinguessin uns ingressos. 

 El regidor n’Odonell Santos Ventura diu que en la Festa Major de l’any passat, entre 

personal i begudes, les barres van suposar una despesa de 7.583,40 euros i en canvi 

aquest any la despesa ha sigut de zero, perquè les despeses han anat a càrrec de les 

mateixes entitats. Fent un balanç de la despesa que van suposar aquestes barres i els 

ingressos, suposa un guany molt petit i per aquest motiu s’han donat a les entitats. 

 El regidor en Roger Genescà Campí demana quin va ser el guany de l’any anterior. 

 El regidor n’Odonell Santos Ventura explica que està comptat que entre barres, sopar, 

patrocinadors, atraccions...es van ingressar uns 12.000 euros. Afegeix que si volen 

després els donarà també aquest balanç. 

 El regidor en Roger Genescà Campí accepta l’oferiment. 

 El regidor en Ramon Fornell Alsina, en referència a la passada Festa Major exposa que 

el seu grup vol conèixer els motius que van empènyer al govern a programar el ball de 

confeti al pavelló municipal enlloc de la sala 2 de gener. Així com perquè el concert de 

diumenge es realitzà també al pavelló enlloc de la plaça Catalunya tal i com estava 

programat. En definitiva, perquè es fa servir el pavelló municipal d’esports per dur-hi a 

terme actes culturals, si ja tenim la sala 2 de gener? 

 El regidor n’Odonell Santos Ventura respon que aquest any, bàsicament, va ser per 

una qüestió meteorològica. Hi havia previstes tempestes i inundacions i el més pràctic i 

assenyat era celebrar els actes al pavelló d’esports. Pel que fa a la Pl. Catalunya es va 

veure que era més econòmic que llogar un generador i fer preparar un escenari 

alternatiu a la brigada municipal. Per aquests motius l’equip de govern va creure més 

convenient fer-ho així. Tot i això, de cara els pròxims anys no té perquè ser així. 

 La regidora Josefa Montañola Cortina demana si se’ls pot passar el pressupost de la 

Festa de la Verema. També demana com han quedat les reunions amb les entitats per 

les subvencions. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que encara està arribant alguna cosa del 

2010 i que del 2011 falten encara la majoria de factures. Afegeix que tan bon punt ho 

tinguin els ho faran arribar. 



 El regidor n’Odonell Santos Ventura, respecte el tema de les entitats, diu que des de 

finals de la setmana passada i durant aquesta s’estan posant en contacte amb les 

entitats i que ja els passaran el calendari de les reunions. 

 El regidor en Joan Babeli Shawa demana en quin punt es troben les oposicions per 

cobrir la plaça de cap de la policia local d’Artés. 

 L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que hi va haver una al·legació al 

contingut de les bases. Hi va haver una persona que va demanar una esmena perquè 

les bases excloïen persones de més de cinquanta anys per concursar a la plaça de 

caporal. En aquest cas tots sabem que és una plaça creada ja per l’antic govern el 

passat mes de maig i que només s’havia presentat una persona. Davant aquesta 

al·legació, els serveis jurídics de l’Ajuntament ens han informat que hi ha  

jurisprudència a favor i en contra dels criteris assenyalats a la mateixa i per aquest 

motiu s’ha demanat a la Diputació un informe que aclareixi aquest punt.  

 

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

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

Certifico. 
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