
 

 

 

 

 

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

DE L'AJUNTAMENT EL DIA 3 DE FEBRER DE 2011 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia tres de febrer 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 Damià Casas i 

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

Pujol, es reuneixen els Tinents d'Alcalde en Roger Genescà i Campí, na M. Carme Vila i 

Biosca, n’Enric Fonts i Illa i en Domènec Baró i Bach i els regidors/es en Ramon Martínez i 

Pareja, en Josep M. Camprubí i Salvó, en Josep Candàliga i Freixa, en Jordi Torras i Llort, na 

Pilar Valiente i Ballesteros, na M. Àngels Crusellas i Serra i na M. Carme Rienda i Salado, a 

l'objecte de celebrar sessió ordinària, prèviament convocats per avui.  

Excusa la seva absència na Montserrat Morell i Fonts. 

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 

 

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

esmena. 

 

 

APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16, REGULADORA DE LA TAXA 

PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS 

SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I 

RODATGE CINEMATOGRÀFIC 

 

A continuació es dóna compte de la proposta presentada per la regidoria d’Hisenda, en la qual 

manifesta la necessitat de l’aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 16, 

reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 



situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic  i del 

Dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda que proposen el següent: 

“Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 16, reguladora de 

la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys 

d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, el contingut de la qual és 

el següent: 

Expositors Fira 2011 

Fins a 30 m2 86,83 € 

De 31 a 50 m2 107,51 € 

Per m2 addicional 1,06 € 

Despeses Generals 41,40 € 

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 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.  Transcorregut el termini d’exposició pública 

sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat. 

Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la província l’acord definitiu un cop transcorregut el 

període d’exposició pública. 

Quart.- La modificació de l’Ordenança fiscal núm. 16 entrarà en vigor a partir de la publicació 

de l’acord d’aprovació de la mateixa i regirà mentre no se n’acordi la seva derogació o 

modificació.” 

 El regidor en Josep Candàliga i Freixa, en referència a aquesta modificació, diu que ara 

es vol rebaixar el preu de l’ocupació de la via púbica per als expositors, però que ells 

són del parer que el moment adient era el proppassat mes d’octubre quan es van fer la 

majoria de modificacions de les ordenances. En aquella ocasió ja van dir que hi havia 

taxes i impostos que tenien un cost molt elevat i que no s’havia tingut en compte ni la 

pressió fiscal a la fira ni s’havia valorat la que pateixen els ciutadans d’Artés.  El fet 

d’abaixar el preu de l’ocupació de la via pública de la fira és una cosa puntual, tot i que 

estem d’acord en què es faci, però no s’ha pensat en els ciutadans ja que no s’ha pas 

modificat l’IBI . També som del parer que si volem que vinguin més expositors s’hauria 

de mirar què es recapta amb l’ocupació i decidir si es deixa venir els expositors de 

franc o no. 

 L’Alcalde en Damià Casas respon que aquests preus només es plantegen per aquest 

any i després que els expositors ja ho demanessin l’any passat. Es fa sobre aquest 

concepte i no en d’altres com poden ser les despeses generals de la fira perquè 

aquestes hi són sempre i s’han de cobrir. Per aquests motius s’ha fet una bonificació 

per metre i per aquest any, atenent la situació econòmica en què ens trobem. 

 El regidor en Josep Candàliga i Freixa reitera el fet que si s’ha demostrat aquesta 

sensibilitat vers els firaires també s’hauria pogut demostrar respecte la resta de 

ciutadans del municipi pel que fa a la resta d’impostos que es van aprovar el mes 



d’octubre dins la modificació de les ordenances i que es van apujar molt més del que 

era l’IPC d’aquell moment.  

 La regidora na Carme Vila i Biosca manifesta que, indirectament, la fira promociona el 

municipi. Si es va considerar apujar l’IBI per a l’exerici 2011 va ser per equilibrar el 

pressupost municipal. Són dos temes diferents. 

 El regidor en Josep Candàliga i Freixa afegeix que no es tracta de si estan d’acord amb 

la qüestió de la rebaixa o no, sinó que estan en desacord amb la postura de no fer-ho  

a l’octubre. Per quin motiu no es va dir res en aquell moment. També demana com és 

que les peticions fetes pels expositors l’any passat no s’atenguessin el mes d’octubre. 

 El regidor en Ramon Martínez i Pareja afegeix que quan es diu que no es van tenir en 

compte els habitants d’Artés no es cert del tot ja que a les Ordenances hi ha moltes 

taxes i de totes només se’n van augmentar set, els imports de les altres es van 

congelar. Per aquest motiu es va apujar més l’IBI i algun altre, però la resta es van 

mantenir. 

 El regidor en Josep Candàliga i Freixa diu que es va apujar l’impost que afectava més 

al ciutadà i que és l’IBI. 

 El regidor en Ramon Martínez i Pareja respon que tothom voldria pagar menys d’IBI, 

però els serveis que dóna l’Ajuntament són els que són i els números són també els 

que són. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que vist que s’ha incidit en un 25% de 

rebaixa en aquestes quatre taxes i demana si hi hagut rebaixa també en el pressupost 

de la Fira i si aquesta és també del 25%. 

 La regidora na Carme Vila i Biosca respon que ajustaran el pressupost que hi ha per la 

fira i que tot el que s’ajusti d’ingressos, s’intentarà ajustar en les despeses. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra demana quina diferència hi va haver entre 

els ingressos i les despeses de la fira de l’any passat i demana a la regidora na Carme 

Vila si s’ha fet un estudi i perquè s’ha decidit que la reducció sigui del 25% i no un altre 

percentatge. Afegeix que si ja feia uns anys que els expositors ho demanaven es podia 

haver fet una rebaixa més important. 

 La regidora na Carme Vila i Biosca diu que s’ha fet un estudi pel qual s’ha valorat 

adequada aquesta rebaixa del 25%. 

Seguidament se sotmet a votació l’aprovació dels anteriors acords: 

Voten afirmativament: en Damià Casas i Herms, en Roger Genescà i Campí, en Domènec Baró 

i Bach, n’Enric Fonts i Illa, na Carme Vila i Biosca, en Josep M. Camprubí i Salvó i Ramon 

Martínez i Pareja. 

S’abstenen en Josep Candàliga i Freixa, en Jordi Torras i Llort, na Pilar Valiente i Ballesteros, 

na M. Àngels Crusellas i Serra i na M. Carme Rienda i Salado. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 5 abstencions,  per majoria s’aproven els anteriors acords. 

 

 



APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22, REGULADORA DEL PREU 

PÚBLIC PER LA PUBLICACIÓ D’ANUNCIS PARTICULARS EN EL PROGRAMA DE LA 

FIRA I FESTA MAJOR 

 

A continuació es dóna compte de la proposta presentada per la regidoria d’Hisenda, en la qual 

manifesta la necessitat de l’aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 22, 

reguladora del preu públic per la publicació d’anuncis particulars en el programa de la Fira i 

Festa Major i del Dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda que proposen el 

següent: 

 “Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 22, reguladora del 

preu públic per la publicació d’anuncis particulars en el programa de la Fira i Festa Major, el 

contingut de la qual és el següent: 

FIRA 

Anuncis a dues tintes i línia 221,76 €

Anuncis a color i línia 278,72 €

Darrere portada i línia 333,66 €

Contraportada i línia 408,93 €

Quadrets petits i línia 41,71€

Línia altres col·laboradors 9,16 €

FESTA MAJOR 

Mòdul simple 53,41 €

Doble mòdul simple 97,15 €

Quàdruple mòdul simple 177 €

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 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.  Transcorregut el termini d’exposició pública 

sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat. 

Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la província l’acord definitiu un cop transcorregut el 

període d’exposició pública. 

Quart.- La modificació de l’Ordenança fiscal núm. 22 entrarà en vigor a partir de la publicació 

de l’acord d’aprovació de la mateixa i regirà mentre no se n’acordi la seva derogació o 

modificació.” 

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

 

 

ELECCIÓ JUTGE DE PAU  

  

Donat compte de l’expedient incoat pel nomenament del Jutge de Pau d’Artés titular i substitut, 

en el qual consta l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament sobre la legalitat aplicable i el 

procediment per portar-lo a termini. 



Atès el que disposen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, dels jutges de pau, de 7 de 

juny. 

Efectuada la convocatòria pública mitjançant publicació dels edictes corresponents en el Butlletí 

Oficial de la província, i exposició en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, del Deganat dels 

Jutjats de Primera Instància i d’Instrucció de Manresa i el Jutjat de Pau d’Artés. 

Vistes les sol·licituds presentades pel senyor Pablo Camacho Parreño i el senyor Víctor 

Berenguer Bisbal i, que  aquests no incorren en cap de les causes d’incapacitat que assenyala 

l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 

Vist el dictamen favorable emès per la Comissió de Governació. 

Sotmès a votació, el Ple, per unanimitat, i per tant amb el vot favorable de la majoria absoluta 

dels seus membres, que exigeix l’article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i l’article 6 

del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, adopta els següents acords: 

Primer.- Elegir al senyor Pablo Camacho Parreño Jutge de Pau titular d’Artés i al senyor Víctor 

Berenguer Bisbal Jutge de Pau substitut. 

Segon.- Remetre el present  acord  al Deganat del Jutjat de Primera Instància i d’Instrucció de 

Manresa per a la seva elevació a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya. 

 

 

RATIFICACIÓ DECRET APROVACIÓ CONVENI SERVEIS SOCIALS 2010 

 

Seguidament es dóna compte del Decret  emès per l’Alcalde en data 13 de gener de 2011 per 

a l’aprovació de la pròrroga i el programa específic d’execució per al 2010 del Conveni marc de 

col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i aquest Ajuntament que diu el següent: 

 

“DECRET 

Vist que la Regidoria de Serveis Socials proposa aprovar la pròrroga i el programa específic 

d’execució per al 2010 del Conveni marc de col·laboració  entre el Consell Comarcal del Bages 

i aquest Ajuntament, per a l’organització i el finançament dels Serveis Socials Bàsics, que conté 

els següents annexes: 

Annex 1: Zonificació de l’àrea bàsica de serveis socials comarcal: dedicació setmanal dels/les 

professionals dels Serveis Bàsics cofinançats pel Consell Comarcal. 

Annex 1.1: Mapa de la zonificació de l’àrea bàsica de serveis socials. 

Annex 2: Mòduls referencials econòmics 2010.  

Annex 3: Règim de finançament del personal contractat pel Consell Comarcal del Bages que 

presta servei als municipis de la zona d’adscripció als serveis socials bàsics. 

Annex 4: Aportació extraordinària per actuacions d’urgència social (mesures anticrisi).  

Programa d’execució per a l’exercici 2010 

Per tot això,  

RESOLC: 



Primer.- Aprovar la pròrroga i el programa específic d’execució per al 2010 del Conveni marc 

de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i aquest Ajuntament per a l’organització i 

el finançament dels Serveis Socials Bàsics de conformitat amb els annexos que s’incorporen a 

la proposta.  

Segon.- Donar compte del present decret al proper Ple que se celebri per a la seva ratificació. 

Tercer.- Traslladar el present decret al Consell Comarcal del Bages.” 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, va aprovar la ratificació de l’esmentat Decret. 

 

 

DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL I DECRETS 

 

Donant compliment d’allò que assenyala l’article 46.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les Bases del Règim Local, modificada per Llei 11/1999, de 22 d’abril, sobre activitats de 

control del Ple, es dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local fins a l’acta 

núm. 45 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra demana que si és possible que s’actualitzi el 

web municipal tant pel que fa a la publicació de les actes dels plens com a la resta de 

continguts en general. 

 El regidor en Josep Candàliga i Freixa afegeix que caldria que es pengessin les actes 

dels plens a partir del maig i demana al responsable del web que també hi constin els 

regidors de l’oposició perquè ara no hi són. 

 La regidora na Carme Vila i Biosca diu que mirarà que se solucionin el més aviat 

possible aquestes deficiències. 

 El regidor en Josep Candàliga i Freixa, en referència a l’obra complementària que s’ha 

fet a Cal Sitjes, demana on s’ha fet la ignifugació. 

 El regidor en Domènec Baró i Bach respon que la ignifugació s’ha fet a la sala 2 de 

gener. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra demana si s’ha fet també la ignifugació a la 

part de la Biblioteca. 

 L’Alcalde en Damià Casas i Herms respon que sí que ja està feta. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra recorda que tres o quatre plens enrere es 

van demanar els ingressos per taxes de manteniment de cementiri i despeses de 

cementiri. Aquesta petició ja us la vam fer abans de la publicació al Regió7. 

 L’Alcalde en Damià Casas i Herms diu que ja els farà arribar aquesta informació. 

 El regidor en Josep Candàliga i Freixa demana com està el catàleg de masies i també 

pel pla de millora de Cal Sitjes. 



 El regidor en Domènec Baró i Bach diu que l’arquitecte municipal ja ha portat la 

proposta del pla de millora de Cal Sitjes. Pel que fa al catàleg de masies, el tècnic 

encara no ha presentat les esmenes necessàries. 

 La regidora na Pilar Valiente i Ballesteros demana al regidor de via pública en 

referència als darrers actes de crema de contenidors: No sap si a més de la zona del 

carrer de les muralles ha passat en alguna altra zona. També vol saber si la 

responsabilitat de netejar la zona afectada correspon a l’empresa encarregada de 

netejar la via pública i si aquesta sap quin procés han de seguir aquestes restes 

cremades. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí respon que en alguna altra data assenyalada 

s’ha cremat també algun contenidor en alguna altra zona del poble. Pel que fa a la 

neteja de les restes cremades ha d’anar a càrrec de la brigada.  És possible que 

l’empresa ho hagi netejat i sense cap mala intenció s’hagi equivocat a l’hora de 

dipositar les restes. No en tenia constància però ja els avisaré perquè no torni a passar 

una altra vegada. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra demana si es possible acompanyar-los en 

les visites a les obres que s’estan realitzant al col·legi Dr. Ferrer. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí respon que és difícil perquè a ells tampoc no 

se’ls permet accedir lliurament a les obres. 

 La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra demana si és que encara no hi han anat cap 

vegada. 

 El regidor en Roger Genescà i Campí diu que hi han anat una vegada. 

 El regidor en Josep Candàliga i Freixa exposa que el seu grup ha parlat amb les 

Direccions de l’Escola Bressol i l’Escola de Música i aquestes encara no havien 

comunicat la seva proposta de necessitats en el moment de l’aprovació del pressupost 

per a l’exercici 2011 de l’Ajuntament. 

 L’Interventor n’Albert Vilajoana i Español aclareix que es va enviar un correu electrònic 

a tothom i que l’Escola de Música va enviar la seva proposta. L’Escola Bressol es va 

confondre i ho va fer més tard.  

 El regidor en Josep Candàliga i Freixa diu que el Passeig no està acabat del tot, que 

encara hi falten les papereres. 

 El regidor en Domènech Baró i Bach diu que ja estan demanades. 

 

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