
 

 

 

 

 

 

ESBORRANY  DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'EXCM. PLE 
DE L'AJUNTAMENT EL DIA 18 D’OCTUBRE DE 2012 
 

 

A la Vila d'Artés, el dia divuit d’octubre de dos mil dotze, 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 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.  

Excusa la seva absència el regidor en Josep M. Camprubí i Salvó. 

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

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

 

 

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

El Ple, per unanimitat, va aprovar l’acta de la sessió anterior. 

 

 

APROVACIÓ DEFINITIVA  CONSOLIDACIÓ DE LA BASE DEL COL·LECTOR DEL 
TORRENT SOTERRAT 
 
Vist el projecte d’obra ordinària: “Consolidació de la base del col·lector del torrent soterrat”, 

redactat per l’arquitecte senyor Pere Pajerols i Casas, i aprovat inicialment pel Ple en la sessió 

del dia 21 de juny de 2012. Atès que s’ha exposat al públic el projecte tècnic sense que s’hagin 

presentat reclamacions o al·legacions al mateix, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

acords: 



Primer.- Aprovar definitivament el projecte d'obra ordinària: “Consolidació de la base del 

col·lector del torrent soterrat”, redactat per l’arquitecte Pere Pajerols i Casas cofinançada pel 

FEDER Catalunya 2007-2013, eix 2 i pel PUOSC anualitat 2012, que va ser aprovat inicialment 

en sessió del Ple de la Corporació de data 21 de juny de 2012  i sotmès a informació pública 

mitjançant els anuncis corresponents publicats en la forma establerta reglamentàriament. 

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament. 

 

- El regidor en Roger Genescà i Campí que en l’aprovació inicial d’aquest projecte es van 

abstenir i van demanar un informe tècnic sobre alguns punts que no veien clars, entre altres, es 

demanava si es tenia en compte la diferenciació entre les aigües netes i les brutes, i si aquesta 

actuació no impedia que en un futur es pogués acabar fent l’esmentada separació d’aigües i si 

contravenia algun tipus de normativa europea, ja que en part estava subvencionada pels fons 

FEDER. En l’informe tècnic que se’ns va fer arribar aquestes qüestions queden més o menys 

aclarides. Per tot això agraïm el treball del tècnic i que el projecte vagi en la línia del fons 

Feder. 

 

El Ple, per unanimitat, va aprovar els anteriors acords. 

 

 

RECTIFICACIÓ ACORD  CESSIÓ GRATUÏTA A LA  GENERALITAT DE CATALUNYA 
D’UNA FINCA PER DESTINAR-LA A L’AMPLIACIÓ  DE LES INSTAL·LACIONS DE L’IES 
MIQUEL BOSCH I JOVER.-  
 

 Vist l’escrit tramès pel Director General de Centres Educatius de  la Direcció General de 

Centres Públics de la Generalitat de Catalunya, registre d’entrada núm 2687 del dia 19 de 

setembre de 2012, en  relació amb la regularització jurídica patrimonial del solar de l’ampliació 

en 1.150 m2  de l’Institut Miquel Bosch I Jover d’Artés. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa  municipal de territori, es proposa al Ple 

l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Rectificar l’acord de cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya  d’una finca per 

destinar-la a l’ampliació de les instal·lacions de l’Ies Miquel Bosch  i Jover d’Artés, adoptat pel 

Ple de l’Ajuntament  d’Artés en  la sessió del dia 10 de desembre de 2001, en el sentit següent 

: 

- La descripció de la finca,  objecte de cessió, inclosa en la clàusula primera de l’acord 

ha de ser :  

a) El termenal sud o fons limita amb finca de Joan Torras Vidal successor de la senyora 

Maria Vidal Capellas. 

           b) El termenal de l’esquerra limita amb resta de  finca matriu. 

           c) La finca de l’Institut és la registral núm 4.846. 



      -  La clàusula quarta de l’acord del Ple del dia 10 de febrer de 2011                                                                       

relativa a la reversió a  favor  de l’Ajuntament es refereix al solar, per no a l’edificat, que 

romandrà a favor de la Generalitat. 

Segon.- Traslladar aquest acord a la Direcció General   de Centres Públics de  la  Generalitat 

de Catalunya. 

 

Seguidament es passa a la votació: 

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, en Roger Genescà Campí, en Manel 

Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, i en Joan Babeli  Shawa. 

S’abstenen: 

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

Vist el resultat de 9 vots afirmatius i 3 abstencions, per majoria queda aprovat l’anterior acord 

per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació    

 

 

DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS COM A MEMBRE 
DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE TELEVISIÓ DIGITAL PÚBLICA DE LA 
DEMARCACIÓ DEL BAGES/BERGUEDÀ/SOLSONÈS 

 

Seguidament es dóna compte del Dictamen presentat per la Comissió Informativa de Serveis 

Generals que diu el següent: 

Antecedents 

1. El Ple de l’Ajuntament d’Artés, en sessió del dia 15 de juny de 2006 va acordar: 

“Primer. Aprovar inicialment la constitució del Consorci per a la Gestió del Servei de 

Televisió Digital Pública de la Demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès i el projecte 

d’estatuts que s’adjunten. 

Segon. Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de trenta dies. En 

cas que en el termini d’informació pública no es presentin reclamacions o 

suggeriments, el projecte d’estatuts s’entendrà aprovat definitivament.  

Tercer.  Encomanar a l’Ajuntament de Manresa la realització de les actuacions 

materials necessàries per donar compliment al que disposa el punt 2 del present acord. 

Quart. Encomanar a l’Ajuntament de Manresa la realització de les gestions 

necessàries per tal de donar compliment al que disposa l’article 313.5 del Reglament 

d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS), en relació a la inscripció del 

Consorci en la secció complementària corresponent del Registre d’Entitats Locals de 

Catalunya i a tot allò que faci referència a la constitució del Consorci.”  

2. El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió ordinària del dia 19 de juny de 2006, va 

aprovar inicialment la constitució del Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió 



Digital Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès, i els seus estatuts i 

va acceptar l’encomana de gestió feta pels Ajuntaments d’Artés, Balsareny, Berga, 

Cardona, Gironella, Navarcles, Navàs, Puig-reig, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant 

Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i Súria, per a la realització 

dels tràmits d’informació pública i inscripció del Consorci.  

3. Durant el termini d’informació pública no es van presentar al·legacions a cap dels 

ajuntaments consorciats, per la qual cosa els Estatuts del Consorci per a la  gestió del 

Servei de Televisió Digital Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès 

van quedar aprovats definitivament i van ser publicats al BOPB núm. 233, de 29 de 

setembre de 2006. 

4. El 28 de juliol de 2009, va tenir lloc la sessió constitutiva del Consorci, l’objecte del qual 

era la gestió conjunta del servei de televisió digital local corresponent al programa del 

canal múltiple de la demarcació a la qual pertanyen els ajuntaments consorciats. El 

context econòmic actual, però, no fa viable la posada en marxa d’un canal públic. 

Consideracions legals 

1. Article 323 del Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 

ens locals, segons el qual “qualsevol ens consorciat pot separar-se del consorci sempre 

que compleixi les condicions següents: 

a) Formular el preavís en el termini que assenyalin els estatuts. 

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions i compromisos anteriors i garantir el 

compliment dels que hi hagi pendents.” 

2. Article 25.1 del estatuts del Consorci, que preveu que la separació d’algun dels seus 

membres podrà realitzar-se comunicant-ho al president del Consorci amb tres mesos 

d’antelació, sempre que l’entitat que se separi estigui al corrent dels seus compromisos 

anteriors i garanteixi la liquidació de les operacions aprovades fins al moment de la 

separació.  

3. No obstant això, i d’acord amb el previst a l’article 25.2 dels estatuts del Consorci, les 

entitats consorciades podran, amb l’acord unànime del Ple, obtenir la respectiva separació 

del Consorci en qualsevol moment.  

Per tot això, la Comissió informativa de Serveis Generals proposa al Ple de la Corporació 

l’adopció del següent  

Acord 
Primer. Aprovar la baixa de l’Ajuntament d’Artés com membre del Consorci per a la Gestió 

del Servei de Televisió Digital Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès i 

sol·licitar la seva separació al Ple del Consorci. 

Segon. Notificar aquest acord al Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió Digital 

Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès. 

Tercer. Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal per a la realització dels tràmits 

oportuns. 



Quart. Facultar l’alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris per a 

l’efectivitat del present acord. 

  

- El regidor en Roger Genescà Campí explica que el seu grup s’abstindrà perquè, per a ells, 

estar dins el consorci digital representava una possibilitat real que la televisió d’Artés pogués 

arribar a emetre en digital. Si en sortim veiem difícil trobar una altra solució, però hem vist que 

altres llocs com Berga també acabaran sortint-ne, i també veuen poc viable que aquest funcioni 

quan ja s’han donat de baixa la majoria d’Ajuntaments. 

Veuen que no hi ha cap altra opció que sortir del Consorci i per aquest motiu s’abstindran. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer exposa que per part del seu grup no hi ha cap problema 

i que ja hi van votar afirmativament. Afegeix que potser ara seria l’hora d’apostar per la televisió 

per internet, ja que, al municipi, ja hi ha algú que hi treballa i potser caldria col·laborar-hi perquè 

fos un mitjà més dinàmic, on la gent del poble hi pugui participar i es pugui informar una mica 

de les coses que es van fent al poble. Afegeix que es podria aprofitar aquesta mateixa televisió 

per retransmetre en directe el Plens municipals, ja que considera que hi ha moments que 

podrien interessar a la gent del poble. 

 

Seguidament es passa a la votació: 

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, 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, i en Joan 

Babeli  Shawa. 

 

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 4 abstencions, per majoria absoluta del nombre legal dels 

membres de la Corporació i per tant amb el quòrum suficient, queda aprovat l’anterior 

dictamen. 

 

 

APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2013 

 

- La regidora na Pilar Valiente Ballesteros exposa que “les ordenances que avui  presentem 

juntament amb les esmenes que s’han presentat i aprovat  són fruit del treball negociador de 

totes les forces polítiques representades a  l’ens municipal.  

Els impostos i les taxes són dues de les tres grans fonts d’ingressos que disposa un 

ajuntament.  Com a govern tenim la responsabilitat d’aprovar-los . Venim d’una experiència 



dolenta de l’any anterior en què això no va succeir. Dels errors se n’aprèn i és per això que com 

a govern hem estat negociant de forma intensa per tal d’aconseguir aquest objectiu. 

És veritat que hi ha hagut diverses propostes des del passat 4 d’octubre en que us vam fer 

arribar la proposta de sortida del govern. Al llarga de la setmana passada i aquesta mateixa les 

diverses reunions hem mantingut han servit per tal que l’oposició presente4ssiu les vostres 

aportacions i així engegar el debat. Aquest treball ha estat fructífer perquè finalment hem 

arribat a l’objectiu de tot acte negociador: tractar un afer mútuament per procurar resoldre’l 

favorablement.   

Bé és veritat que el temps, com sempre, és un condicionant que dificulta un treball més 

profund, però també és veritat que des d’aquesta legislatura estem apostant per poder fer 

arribar la informació de formar més avançada, malgrat alguns encara ens titllen d’anar a última 

hora. 

Fet aquest aclariment passo a descriure la proposta d’ordenances presentada per a l’aprovació 

provisional per a la modificació de les Ordenances Fiscals per al 2013: 

 

“Relatiu a l’aprovació provisional de la modificació d’Ordenances Fiscals reguladores 
dels tributs municipals per a l’exercici 2013. 
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 2013 i següents.  

Segon.-  APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de 

les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 

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 
Modificació article 8.- Règims de declaració i d’ ingrés 
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de 

gestió tributària, corresponen a l’ Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació 

del vehicle. Quan no figuri aquesta dada en l’ esmentat permís, s’ entendrà que la competència 

de gestió, inspecció i recaptació de l’ impost correspon a l’ Ajuntament del domicili fiscal del 

vehicle que consti en el Registre 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 19 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 el 3 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 o la comprovació d’ 
activitats comunicades en matèria d’ urbanisme ( antiga 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 (TRLU), 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 TRLU.  

Article 5. Base imposable 

1. Constitueix la base imposable de la taxa: 

a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les obres de 

desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl, l’obertura, la pavimentació i la 

modificació de camins rurals, les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte 

d’urbanització, les obres de construcció de nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació 

d’estructures o rehabilitació d’edificis o construccions existents, la construcció o instal·lació de 

murs i tanques i l’autorització d’obres de manera provisional. El cost real de la demolició total o 

parcial de construccions o edificis. 

b) La superfície de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera utilització i 

ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions, l’autorització d’usos de manera 

provisional, la instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o 

permanents, la instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, les instal·lacions que afectin al 

subsòl i la instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació 

d’antenes o dispositius de comunicacions de qualsevol tipus. 

c) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via pública, 

la superfície afectada per la tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats, 

en els supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic, la superfície afectada per 

l’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres i la superfície afectada per l’acumulació de residus i 

el dipòsit de materials que alterin les característiques del passatge. 

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. 11 Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris 
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 
Article 6  
Quota tributària 
Epígraf primer. Assignació de sepultures, nínxols i columbaris 

Columbaris    400,00 Euros 

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 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial que té lloc 

per l’ entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic 

local i la reserva de la via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de 

mercaderies de qualsevol mena, especificant en les tarifes contingudes a l’ article 6 d’ aquesta 

Ordenança. 

 

Article 6 . 
Quota tributària  

Guals 

Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals 

de propietat dins d'un aparcament general 
 

Fins a 4 places d’ aparcament 45,00 

De 5 a 10 places d’ aparcament 84,37 

De 11 a 20 places d’ aparcament 174,37 

De 21 a 50 places d’ aparcament 399,37 

De més de 51 places d’ aparcament 573,75 

Placa, per unitat 10 euros 

Ordenança Fiscal núm. 17 Taxa per la prestació de serveis d’ ensenyament especials en 
establiments municipals 



Article 6 . 
Quota tributària  

Escola municipal de música 

Instrument ( cada 15 minuts) 22,00 

Harmonia moderna-improvització/llenguatge 41,00 

Grup de cambra o conjunt instrumental/ cor d’ adults 16,00 

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 2013, l’indicador de referència es fixa en les quanties següents: 

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

b) Servei de Teleassistència – 19,29 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. 



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 ParcialsCapacitat Econòmica
desglós per trams (euros mes)

- 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. 

- L’IRSC està fixat pel 2012 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. 19 Taxa pel subministrament d’ aigua 
Article 6 . 
Quota tributària 

2. 

a) Comptador sobre bateria     107,07 € 

b) Instal·lació escomesa 13mm    418,72 € 

c) Instal·lació escomesa 13 mm per obres   493,34 € 
Ordenança Fiscal núm. 20 Taxa pel servei d’ instal·lacions esportives municipals 
Article 1 
Fonament i naturalesa 



A l'empara del previst als articles 57 i 20.4. n) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s’ aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb 

el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per 

la prestació del servei d'utilització de les instal·lacions esportives municipals. 

Article 2 
Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa  la utilització de les instal·lacions esportives municipals i 

la realització de les activitats que es descriuen a l'article 6 d'aquesta Ordenança. 

Article 3 
Subjectes passius 
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles 

que resultin beneficiades o afectades per la realització de l'activitat que constitueix el fet 

imposable. 

Article 4 
Responsables 

1. Seran responsables solidaris, o subsidiaris, del pagament de la taxa les persones físiques i 

jurídiques en les quals concorrin les circumstàncies previstes als articles 38, 39 i 40 de la Llei 

General Tributària. 

2. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la 

Llei General Tributària. 

Article 5 
Beneficis fiscals 
1. S’aplicarà una bonificació del 100% de la tarifa per utilització del camp de futbol i del camp 

de futbol-7 per part de les entitats locals per activitats no lucratives.  

2. Estaran exempts del pagament de la taxa per utilització del pavelló esportiu les entitats locals 

per activitats no lucratives. 

Article 6 
Quota tributària 

Utilització pavelló esportiu per entrenaments esportius   

Entitats (hora)  6,00 

Particulars  (hora) 12,00 

Particulars amb llum (hora) 24,00 

Utilització pavelló esportiu per entitats locals:    

Per activitat sense calefacció (activitat) 100,00 

Per activitat amb calefacció (activitat) 200,00 

    

Ordenança Fiscal núm. 22 Preu públic per a la publicació d’ anuncis particulars en el 
programa de la fira i festa major  
Article 4  
Quantia  



Festa Major 

Mòdul simple 41,71 

Doble mòdul simple 75,49 

Quàdruple mòdul simple 138,06 

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 28 de setembre de 2012: 

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. 3 Reguladora de l’impost sobre vehicles 

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

de naturalesa urbana  

Ordenança fiscal núm. 8 Reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’ activitats 

comunicades en matèria d’ urbanisme 

Ordenança fiscal núm. 18 Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ ajuda a 

domicili i altres serveis assistencials 

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

fiscals per a l’exercici de 2013, 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 28 de setembre de 2012, 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. 3 Reguladora de l’impost sobre vehicles 

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

de naturalesa urbana  

Ordenança fiscal núm. 8 Reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’ activitats 

comunicades en matèria d’ urbanisme 

Ordenança fiscal núm. 18 Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ ajuda a 

domicili i altres serveis assistencials 

 
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.” 

 

PRIMERA ESMENA: presentada pel grup municipal DE LA CUP A L’ORDENANÇA FISCAL 

NÚM 2. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

Seguidament la regidora na Judith Saus Moreno dóna lectura a l’esmena, que diu el següent:  

“Esmena a l’article 9è. Coeficient de situació 
Modificació de la taxa reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques. 

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

de les vies públiques on radica físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica. 

Considerem necessari recaptar més de les empreses que facturen més d’1 milió d’€, doncs són 

les que poden aportar més recursos al municipi. A més, Artés es situa per sota de la mitjana 

pobles veïns amb dimensions similars (categoria 1a- 2,36 i categoria 2a-1,99). 

 

 

 1a 2a 3a 4a 5a 

Coeficient aplicable 2 1,9 - - - 

 

Un increment d’una dècima del IAE (tenint en compte la facturació del 2012) suposa 

aproximadament un increment en la recaptació del 7% o d’uns 10.000€ per part de 

l’Ajuntament. Per tant, amb la proposta de la Cup s’incrementaria la recaptació municipal en un 

35%, o sigui uns 70.000€, basant-nos amb la recaptació de l’any passat.” 

Seguidament es passa a la votació de la PRIMERA ESMENA: 

Voten afirmativament: 

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

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, en Roger Genescà Campí, en Manel 

Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, i en Joan Babeli  Shawa. 

Vist el resultat de 3 vots afirmatius i 9 vots en contra, per majoria queda desestimada la primera 

esmena. 

 



SEGONA ESMENA: presentada pel grup municipal DE LA CUP A L’ORDENANÇA FISCAL 

NÚM  4. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS 

DE NATURALESA URBANA  

Seguidament la regidora na Judith Saus Moreno dóna lectura a l’esmena, que diu el següent:  

“Esmena a l’article 7è 

Proposem un increment de la quota, que serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus 

de 19,5%, d’acord amb la mitjana de pobles veïns de característiques similars a Artés. 

Proposem també una exempció a aquesta taxa el cas de desnonaments, ja que considerem 

que com que no hi ha guany, sinó més aviat pèrdua, no cal que es pagui la plusvàlua.” 

 

- Seguidament, l’Interventor, en relació a aquesta proposta, diu que pel fa al tipus no pot dir res 

perquè s’ajusta a la Llei, però l’exempció per desnonaments, parlant legislativament, no queda 

contemplada i no es poden aplicar excepcions en els impostos si no ho marca la Llei. L’únic 

que és d’aplicació és el Reial Decret 6/2012, de mesures urgents de protecció als deutors 

hipotecaris sense recursos, i que ha modificat la Llei d’Hisendes Locals i en determinats casos 

molt delimitats el banc passa a substituir el contribuent, però això ja s’aplica automàticament, 

nosaltres no podem fer exempcions. 

 

- La regidora na Judith Saus Moreno manifesta que, de totes maneres, ells creuen que això es 

podria fer via bonificació. 

 

- L’Interventor aclareix que llavors ja no es tractaria d’una Ordenança, i que en tot cas ja 

s’establiria una línia de subvencions. 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup també està d’acord amb 

l’exempció en el supòsit de desnonament i que per aquest motiu vol proposar que es presenti 

una Moció per instar aquesta línia de subvenció, ja que tots saben com són d’injustes aquestes 

situacions. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que de cara el pròxim Ple, si es redacta aquesta 

Moció, no hi ha d’haver cap problema. 

 

- La Secretària diu que no sap si es podrà  aprovar perquè es tracta d’un impost no d’una taxa. 

 

Seguidament es passa a la votació de la SEGONA ESMENA: 

Voten afirmativament: 

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

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, en Roger Genescà Campí, en Manel 

Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, i en Joan Babeli  Shawa. 

Vist el resultat de 3 vots afirmatius i 9 vots en contra, per majoria queda desestimada la segona 

esmena. 

 

TERCERA ESMENA: TAXA NÚM. 5 

TERCERA ESMENA A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM  5. REGULADORA DE L’IMPOST 

SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que atès que l’esmena que presenta la CUP proposa 

un tipus de gravamen del 3% i no del 2’85%, donaran lectura primer lectura a l’esmena 

presentada pel grup de Convergència i Unió, que serà l’esmena que votaran. 

 

- El regidor en Manel Parreño Jiménez explica que el seu grup vol modificar la proposta 

d’ampliació realitzada per l’Equip de govern i que consisteix en passar de l’impost actual del 

2’75% al 3%. Afegeix que consideren que l’augment proposat del 0’25% és massa elevat, atès 

que aquest impost grava les iniciatives en la construcció i ara venen moments en què cal 

facilitar la promoció econòmica i aquest impost ho dificultaria. Malgrat tot entenen que un petit 

augment del 0’1% és possible i que aquest no serà un factor determinant per la recuperació del 

sector de la construcció. Per aquests motius, la nostra proposta és la d’augmentar un 0’1% i 

deixar-lo en un 2’85%. 

 

Seguidament es passa a votació baixar aquesta taxa del 3% al 2’85% proposada en la tercera 

ESMENA: 

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, en Roger Genescà Campí, en Manel 

Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, i en Joan Babeli  Shawa. 

Voten en contra: 

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

Vist el resultat de 9 vots afirmatius i 3 vots en contra, per majoria queda estimada la tercera 

esmena. 

 

QUARTA ESMENA que proposa la retirada de la modificació de l’ordenança Fiscal núm. 10, 

Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals (antiga taxa 

escombraries) i que presenta el grup municipal del GUA-AM: 

 

- La regidora na Pilar Valiente Ballesteros explica que, després del debat establert aquests dies 

amb la resta de forces polítiques de l’oposició i preveient els canvis que hi hauran amb la 



recollida orgànica, i per això desestimen la proposta de preus comentada abans i proposen 

retirar la modificació de l’ordenança i mantenir els preus del 2012. 

 

A continuació es passa a votació mantenir els preus del 2012 per a aquesta Ordenança fiscal:                                         

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, en Roger Genescà Campí, en Manel 

Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, i en Joan Babeli  Shawa. 

S’abstenen: 

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

Vist el resultat de 9 vots afirmatius i 3 abstencions, per majoria queda estimada la quarta 

esmena. 

 

CINQUENA ESMENA que proposa la retirada de la modificació de l’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 i que 

presenta el grup municipal del GUA-AM: 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que, com ja es va comentar als altres grups, es 

vol fer un estudi que doni dades més reals de la situació dels guals i dels espais reals 

d’entrades de vehicles i a partir d’aquí mirar quina és la millor d’aplicar aquesta taxa fiscal. Per 

això es proposa la retirada de la modificació i mantenir la de l’any 2012. 

 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, va acordar aprovar aquesta esmena i retirar la 

modificació presentada pel 2013. 

 

 

Seguidament, a iniciativa del grup municipal de la CUP i conjuntament amb els grups 

municipals de GUA-AM, PM i CIU presenten l’esmena d’instaurar una nova taxa per als caixers 

automàtics que hi ha a les façanes dels immobles de les entitats financeres. 

 
APROVACIÓ INSTAURACIÓ TAXA PELS CAIXERS AUTOMÀTICS DE LES FAÇANES 
DELS IMMOBLES D’ENTITATS FINANCERES SITUATS A LA VIA PÚBLICA 

Les entitats financeres obtenen beneficis per l’ús d’un espai de domini públic, i és de justícia 

que paguin una quantitat econòmica com a compensació a la comunitat. 

En aquest sentit, convé instaurar una nova taxa per la utilització privativa o d’aprofitament 

especial de la via pública i de terrenys d’ús públic, per a caixers automàtics d’establiments 

bancaris o de caixes d’estalvi situats a l’exterior dels immobles en línia de façana que siguin 

susceptibles d’utilització des de la via pública. 



La mesura està emparada dins la Llei General Tributària que permet cobrar a aquells negocis 

que gaudeixin, utilitzin o aprofitin el domini públic local en benefici particular. 

Per tot això, es proposa al Ple d’Artés l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Incloure en les ordenances del 2013 una taxa per als caixers automàtics de les 

entitats bancàries situats a la via pública, amb una quota amb categoria de via pública única de 

32,77€/ml/any. 

Imposar la Taxa per la instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles amb 

accés directe a la via pública. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet Berenguer aclareix que si fos pel grup de la CUP aquesta taxa seria 

molt més alta, però tot i així hi estan d’acord perquè forma part d’una sèrie de coses que s’han 

d’anar introduint. 

 

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

 

Seguidament els diferents grups passen a fer una valoració final de les ordenances fiscals per 

al 2013: 

 

- La regidora na Judith Saus Moreno seguidament explica el vot de la CUP: 

“Abans d’argumentar la nostra decisió de vot, voldríem fer una valoració general del procés de 

negociació de les ordenances, ja que és responsabilitat del govern arribar a un acord, donat 

que es governa en minoria. Volem manifestar que al nostre parer el govern realitza les 

negociacions, a última hora, donada la importància del tema i amb ambigüitat. En el nostre 

entendre així no podem treballar bé les coses. 

La Cup ha tingut una estratègia clara, gravar els que més guanyen o tenen i no només gravar a 

les famílies que prou sobrecarregades anem amb les retallades i els increments d’impostos 

com l’IVA o l’IBI dels darrers mesos. 

La Cup ha tingut com a eix de negociació principal, la pujada del coeficient del IAE, recordem 

que aquest impost el paguen les empreses que la seva activitat econòmica o facturació suma 

més d’un milió d’Euros. Artés té una taxa totalment ridícula comparant-ho amb pobles veïns 

com Sallent (2,71 i 3,8), Santpedor (1,88 i 2) o Sant Fruitós de Bages (3 i 2,5). La Cup a les 

negociacions ha proposat una pujada substancial, tot i que no desmesurada ja que encara ens 

haguéssim situat per sota d’aquests municipis. Hem proposat que les empreses de dins el 

poble paguessin un coeficient del 2 i les del polígon de l’ 1,9. El govern no ha acceptat ja que 

ha considerat que les empreses grans podrien veure’s greument perjudicades, atenent a la 

política de la por.  

Un increment d’una dècima del IAE (tenint en compte la facturació del 2012) suposa 

aproximadament un increment en la recaptació del 7% o d’uns 10.000€ per part de 

l’Ajuntament. Per tant, amb la proposta de la Cup s’incrementaria la recaptació municipal en un 

35%, o sigui uns 70.000€, basant-nos amb la recaptació de l’any passat. Aquest increment 



recaptatori és significatiu i pot aportar recursos, per exemple, que poden revertir al teixit 

empresarial, a la promoció econòmica municipal que tenim prou abandonada.  

Aquest 35% que alguns titllen d’imprudent, és el mateix percentatge que l’augment de la taxa 

de l’escola bressol. 

La Cup doncs té una política ferma en aquest sentit i alhora ha pensat en les empreses 

mitjanes, ja que l’increment de l’IAE no els suposava una gran despesa, ja que la quota que 

paguen és reduïda. Aquest increment del IAE a qui afectaria directament és a les empreses 

més grans d’Artés (Skis i Aneto) que representen un 70% de la recaptació del IAE. I segons el 

nostre punt de vista un increment de 20.000€ que per nosaltres podria semblar molt, per 

aquestes empreses, amb el volum de facturació que tenen, no ha de suposar cap risc. 

Al mateix temps la CUP hem proposat incrementar els impostos referents a la plusvàlua i al 

l’impost de construccions, per equiparar-los amb els pobles veïns que tenen  unes taxes molt 

superiors a les d’Artés. 

Per acabar la CUP ha proposat introduir una nova taxa, per tal de gravar a l’ocupació de la via 
pública per part de les entitats bancàries que tinguin caixers a la façana. Aquesta taxa es 

calcula en funció dels metres de via pública ocupats, i encara que sigui simbòlica en el cas 

d’Artés. Creiem necessària la seva aplicació, ja que els bancs han de pagar, igual que tothom, 

per l’ús en benefici propi que fan de la via pública. 

Estem decebuts per la decisió de l’equip de govern, ja que després de dures negociacions i 

rebaixant més del 50% de les nostres pretensions, no s’ha apostat per gravar als que més 

tenen, sinó per seguir una línia continuista i parafrasejant paraules del Sr. Roger Genescà, 

"aquest cop ha estat CIU el soci de l’equip de Govern". Esperem que quedi clar que la CUP té 

una política clara d’esquerres, amb decisió pròpia i amb voluntat ferma de canviar les coses, 

defugint de la política de la por, que molts usen.” 

 

- El regidor en Manel Parreño Jiménez manifesta que “des del grup de Convergència i Unió 

estem satisfets de poder aprovar aquestes Ordenances fiscals per a  l'exercici 2013, ja que les 

anteriors Ordenances no es varen poder aprovar per una falta de diàleg i rigor a l'hora de 

confeccionar-les. En aquest cas el grup de govern ha tingut a bé escoltar les nostres propostes 

i la nostra reiterada demanda de no apujar més  les taxes,   ja que en moments com els que 

estem vivint, el ciutadà va veient   com els seus ingressos estan minvant, cada cop més  i així  

també el seu poder adquisitiu. 

Si alguna cosa positiva és tenir una economia municipal sanejada, és la de no haver d'aplicar  

aplicar un augment d' impostos desmesurat en uns moments tan delicats com els actuals. 

Creiem que és important mantenir un baix nivell d'endeutament de l'Ajuntament i això també és 

possible reduint despeses innecessàries. 

Aquest any hem d'arrossegar un augment de l’IBI d'un 10% que obliga l'Estat Espanyol , i que 

per altra banda permetrà un ingrés prou important perquè no sigui tan necessari augmentar 

altres impostos. 



En tot aquest procés de negociació hem pogut ajustar  els punts de criteris, seguits per 
confeccionar les Ordenances , les quals vull remarcar. 
- L' Ordenança de l' Impost sobre Activitats Econòmiques , una taxa de la qual hem arribat 

a sentir, per part d' algun grup la  proposta d'un  augment de fins un 0,5% cosa  que pot 

dificultar encara mes la situació econòmica que pateixen les nostres empreses.Per això, la 

nostra posició és  no augmentar desmesuradament aquesta Ordenança, tan sols  com a màxim 

un 0,1%, ja que podria  donar peu a la restricció d' implantació de noves empreses i fins i tot a 

la marxa d'algunes d'aquestes. En aquesta taxa hem de tenir una empatia especial, pensant 

que  està en joc el lloc de treball de moltes persones. 

- La retirada de l'Iimpost sobre Vehicles Tracció Mecànica   el  qual es posava en el punt 

mes  alt de l' impost. 

- l'Impost sobre Construccions cal no  no augmentar-lo mes del 0,1%, en comptes del 0,25% 

proposat. Aquest impost sobre construccions pot refredar encara mes l'ejecució de petites o 

mitjanes obres al nostre municipi. 

- La retirada de la Taxa d'Escombraries proposada amb un increment del 3%, taxa que ve a 

gravar encara  més  a les famílies.Aquesta  pot ser suplida per l'increment de l' IBI, imposat pel 

govern espanyol. 

- La retirada de la Taxa de Guals que proposava un augment, vinculat a la capacitat de places 

de pàrquing. Una taxa de molt difícil implantació sense un estudi previ que ens informi de  

l'estat actual dels pàrquings del nostre municipi. 

- També  la demanda de proposta per cobrar el servei de teleassistència, que cal que  sigui 

revisat en cada cas pels Serveis Socials  de l'Ajuntament per tal que el criteri que s'aprova, de 

pagar en funció de la renda, no sigui un factor determinant per a l"obtenció del servei. 

I per a finalitzar amb les taxes, cal parlar de  l' adequació d'utilització, per part de les entitats 

artesenques, gratuïtament, de les instal·laccions del camp de futbol, futbol 7 i pavelló, per 

activitats no lucratives. 

Per totes aquestes consideracions, i tenint en compte que l'aprovacio amb un augment  elevat 

de taxes amb altres opcions hauria sigut molt desfavorable per als nostres vilatans, el nostre 

vot serà  favorable.” 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que l’Equip de govern ha negociat amb tots els grups 

amb total transparència i que tots els grups han fet també les seves aportacions abans d’arribar 

al Ple. L’Equip de govern agraeix que, enguany, hi hagi, al menys, el vot favorable d’un dels 

grups de l’oposició. Finalment felicita als diferents grups per les seves aportacions i també pel 

fet que, enguany, i tenint present com va anar l’any passat, es puguin aprovar les ordenances. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet Berenguer els recorda que l’aprovació de les taxes es pot fer de 

diferents maneres  i que llavors depèn de l’opció que es vulgui i per tant es tracta d’una decisió 

política. També demana participar en les reunions amb representants del Polígon, ja que segur 

que el seu grup pot tenir alguna proposta a fer i, al mateix temps, recorda que dins el món 



empresarial no només s’ha de contemplar  el Polígon industrial, si no que també s’hi ha de 

comptar el foment de cooperatives i altres noves empreses que es poden gestionar.  

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa manifesta que és cert que comptaven amb què el grup 

de la CUP es podia abstenir perquè aquest o el vot afirmatiu eren l’objectiu. 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí explica que per al seu grup votar afirmativament no 

representa donar un xec en blanc, sinó que hi han votat perquè han pogut condicionar uns 

punts que consideraven important que es rebaixessin. Entenien que si el seu grup no votava 

afirmativament, el resultat podia ser molt pitjor pels vilatans. La alternativa que hi havia era la 

de gravar molt més a les empreses i al ciutadà, com en alguna taxa que s’ha retirat. 

El nostre grup ha intentat que es baixés encara més alguna de les propostes però no ha sigut 

possible. 

Pel que fa a la intervenció de la regidora d’hisenda en relació a les negociacions del passat, vull 

dir que estic segur que, com a mínim, hi havia més temps que el que hem tingut ara. Com ha 

dit la CUP, en dues setmanes és molt difícil i s’hauria de vigilar que, en un futur, no tornés a 

passar, ja que les ordenances són molt significatives pel poble. 

 

Seguidament es passa a la votació el Dictamen de modificació de les Ordenances Fiscals per a 

l’exercici 2013, incorporant les esmenes aprovades i que en la seva part dispositiva diu el 

següent: 

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 2013 i 

següents.  

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2013 i següents la modificació de les 

ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 

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 8.- Règims de declaració i d’ ingrés 



1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de 

gestió tributària, corresponen a l’ Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació 

del vehicle. Quan no figuri aquesta dada en l’ esmentat permís, s’ entendrà que la competència 

de gestió, inspecció i recaptació de l’ impost correspon a l’ Ajuntament del domicili fiscal del 

vehicle que consti en el Registre 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 19 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 el 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 o la comprovació d’ 
activitats comunicades en matèria d’ urbanisme 
Article 1r. 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 (TRLU), 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 2n. 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 TRLU.  

Article 5è. Base imposable 

1. Constitueix la base imposable de la taxa: 

a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les obres de 

desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl, l’obertura, la pavimentació i la 

modificació de camins rurals, les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte 

d’urbanització, les obres de construcció de nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació 

d’estructures o rehabilitació d’edificis o construccions existents, la construcció o instal·lació de 

murs i tanques i l’autorització d’obres de manera provisional. El cost real de de demolició total o 

parcial de construccions o edificacions. 

b) La superfície de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera utilització i 

ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions, l’autorització d’usos de manera 

provisional, la instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o 

permanents, la instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, les instal·lacions que afectin al 

subsòl i la instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació 

d’antenes o dispositius de comunicacions de qualsevol tipus. 

c) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via pública, 

la superfície afectada per la tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats, 

en els supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic, la superfície afectada per 



l’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres i la superfície afectada per l’acumulació de residus i 

el dipòsit de materials que alterin les característiques del passatge. 

Ordenança Fiscal núm. 11 Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris 
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 
Article 6è. Quota tributària 
Epígraf primer. Assignació de sepultures, nínxols i columbaris 
Columbaris    400,00 Euros 

Ordenança Fiscal núm. 17 Taxa per la prestació de serveis d’ ensenyament especials en 
establiments municipals 
Article 6è. Quota tributària  

Escola municipal de música                                                                         Euros/mes    

Instrument ( cada 15 minuts) 22,00 

Harmonia moderna-improvització/llenguatge 41,00 

Grup de cambra o conjunt instrumental/ cor d’ adults 16,00 

 

Ordenança Fiscal núm. 18 Taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres 
serveis assistencials 
Article 6è. 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 2013, l’indicador de referència es fixa en les quanties següents: 

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

b) Servei de Teleassistència – 19,29 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 7è. 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 



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 ParcialsCapacitat Econòmica
desglós per trams (euros mes)

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. 

- L’IRSC està fixat pel 2012 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 



I - Servei d’ajuda a domicili  TARIFA/SERVEI 

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 9è. 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 10è. 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. 19 Taxa pel subministrament d’ aigua 
Article 6è.Quota tributària  

2. 

d) Comptador sobre bateria     107,07 € 

e) Instal·lació escomesa 13mm    418,72 € 

f) Instal·lació escomesa 13 mm per obres   493,34 € 



Ordenança Fiscal núm. 20 Taxa pel servei d’ instal.lacions esportives municipals 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
A l'empara del previst als articles 57 i 20.4. n) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s’ aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb 

el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per 

la prestació del servei d'utilització de les instal·lacions esportives municipals. 

Article 2n. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa  la utilització de les instal·lacions esportives municipals i 

la realització de les activitats que es descriuen a l'article 6 d'aquesta Ordenança. 

Article 3r. Subjectes passius 
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles 

que resultin beneficiades o afectades per la realització de l'activitat que constitueix el fet 

imposable. 

Article 4t. Responsables 
1. Seran responsables solidaris, o subsidiaris, del pagament de la taxa les persones físiques i 

jurídiques en les quals concorrin les circumstàncies previstes als articles 38, 39 i 40 de la Llei 

General Tributària. 

2. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la 

Llei General Tributària. 

Article 5è. Beneficis fiscals 

1. S’aplicarà una bonificació del 100% de la tarifa per utilització del camp de futbol i del 

camp de futbol-7 per part de les entitats locals per activitats no lucratives. 

2. Estaran exempts del pagament de la taxa per utilització del pavelló esportiu les entitats 

locals per activitats no lucratives. 

Article 6. Quota tributària 

Utilització pavelló esportiu per entrenaments esportius   

Entitats (hora)  6,00 

Particulars  (hora) 12,00 

Particulars amb llum (hora) 24,00 

    

Utilització pavelló esportiu per entitats locals, per ús lucratiu   

Per activitat sense calefacció (activitat) 100,00 

Per activitat amb calefacció (activitat) 200,00 

    

Ordenança Fiscal núm. 22 Preu públic per a la publicació d’ anuncis particulars en el 
programa de la fira i festa major  
Article 4t. Quantia  

Festa Major 



Mòdul simple 41,71 

Doble mòdul simple 75,49 

Quàdruple mòdul simple 138,06 

Tercer.- Imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 

local i aprovar les Ordenances Fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es 

relacionen: 

Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per la instal.lació de caixers automàtics 
a les façanes dels immobles amb accés directe a la via pública  
Article 1r.- Fonament i naturalesa  

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, així com per 

l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 8 

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 i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Real 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals, en relació amb el que disposa en l’article 20 del mateix Text Legal, aquest 

Ajuntament estableix la Taxa per Instal·lació de Caixers Automàtics en les façanes dels 

immobles amb accés directe des de la via pública.  

Article 2n.- Fet imposable  

Constitueix el fet imposable de la Taxa l’aprofitament especial del domini públic que comporta 

la instal·lació per les entitats financeres de caixers automàtics dels quals se serveixen les 

mateixes per prestar els seus serveis en les façanes dels immobles, amb accés directe des de 

la via pública.  

L’obligació de contribuir neix per l’atorgament de la concessió de la llicència administrativa o 

des de que es realitzi l’aprofitament si es fes sense la corresponent llicència.  

Article 3r.-Subjectes passius  

Són subjectes passius d’aquesta Taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats que 

s’assenyalen en l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor dels quals s’atorguin les 

llicències o qui es beneficiï de l’aprofitament, si es va procedir sense l’oportuna autorització i en 

qualsevol cas, l’entitat financera titular del caixer automàtic.  

Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels edificis o locals on s’ubiquin 

els aparells o caixers objecte d’aquesta Taxa.  

Article 4t.-Quota Tributària  

1.- La quota tributària de la Taxa reguladora d’aquesta Ordenança serà la fixada a la Tarifa 

continguda en l’apartat següent.  

 

2.- Les quotes a satisfer per cada un dels caixers automàtics instal·lats serà les que resultin de 

l’aplicació de la següent tarifa:  

32,77 Euros/ml/any 
Article 5è.- Exempcions i bonificacions  



No es concediran altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb 

rang de llei o els derivats de l’aplicació dels Tractats Internacionals.  

Article 6è.- Normes de Gestió  

1.-Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulars en aquesta 

Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència per la seva instal·lació, i 

formular declaració en la que consti la ubicació de l’aprofitament.  

2.-Els serveis tècnics d’aquest Ajuntament comprovaran les declaracions formulades pels 

interessats, concedint-se les autoritzacions quan procedeixi.  

3.-Una vegada concedida la llicència o es procedeixi a l’aprofitament sense haver-se atorgat 

aquella, l’Ajuntament girarà la liquidació tributària que correspongui, sense que aquest fet 

pressuposi la concessió de cap llicència.  

4.-L’aprofitament s’entendrà prorrogat mentre no es presenti la baixa degudament justificada 

per l’interessat. Amb aquest objectiu, els subjectes passius hauran de presentar la pertinent 

declaració en el termini d’un mes següent a aquell en què es retiri la instal·lació. Juntament 

amb la declaració, el subjecte passiu haurà d’acompanyar la llicència expedida per l’Ajuntament 

per suprimir físicament l’aparell.  

La presentació de la baixa sorgirà efectes a partir del primer dia del trimestre natural següent al 

de l’efectiva retira del caixer automàtic.  

Sigui quina sigui la causa que s’al·legui en contra, la no presentació de la baixa amb les 

especificacions anteriors determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa.  

Article 7.-Període impositiu i meditació.  

1.-El període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament de 

l’aprofitament especial, en aquest cas el període impositiu s’ajustarà aquesta circumstància 

amb el conseqüent prorrateig de la quota, calculant-se les tarifes proporcionalment al nombre 

de trimestres naturals que resten per finalitzar  

l’any inclòs el de l’inici de l’aprofitament especial.  

Tanmateix, en el supòsit de baixa per cessament en l’aprofitament, les tarifes seran  

prorrategables per trimestres naturals. A aquests efectes, els subjectes passius podran 

sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els que no 

s’hagués produït l’aprofitament especial.  

2.-El pagament de la Taxa es realitzarà per ingrés directe on estableixi l’Ajuntament.  

 3.-En els successius exercicis, la Taxa es liquidarà per mitjà de Padró de cobrament periòdic 

per rebut, en els terminis que determini, cada any, la Corporació.  

Article 8.-Infraccions i sancions 

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a les 

mateixes corresponguin en cada cas, s’estarà a allò que disposa l’article 183 i següents de la 

Llei General Tributària.  

Disposició Transitòria Única  

Per tal de realitzar les liquidacions corresponents al primer exercici de la imposició, els Serveis 

municipals encarregats de la gestió de la Taxa remetran a les entitats financeres un escrit 



sol·licitant la relació dels caixers automàtics i la seva ubicació, que compleixin les condicions 

establertes en l’article 2.1 d’aquesta Ordenança Fiscal, instal·lats per cada una d’elles en 

aquest Terme Municipal.  

Una vegada comprovada la relació citada, l’Ajuntament emetrà liquidacions que seran 

notificades als interessats en la forma prevista en els articles 109 i següents de la Llei General 

Tributària.  

La contestació a l’escrit de sol·licitud de la relació de caixers automàtics tindrà el caràcter de 

declaració tributària en l’alta de Padró i els efectes de l’article 102.3 de la citada Llei General 

Tributària.  

L’incompliment d’aquesta obligació serà considerada infracció tributària lleu de les 

assenyalades en l’article 199 de la Llei General Tributària i sancionada conforme al que es 

disposa en el RD 2063/2004 de 15 d’octubre que aprova el Reglament General del Règim 

Sancionador Tributari.  

Disposició Final  

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació el Butlletí Oficial de la 

Província i començarà aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2013, i tindrà vigor fins la seva 

modificació o derogació expresses.  

Quart.- 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 28 de setembre de 2012: 

Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques 

Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre l’ increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana 

Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’ activitats 

comunicades en matèria d’ urbanisme 

Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ ajuda a domicili i 

altres serveis assistencials 

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

fiscals per a l’exercici de 2013, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província 

sota els criteris següents: 

 

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 

2) 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. 

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

Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 2012, 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. 2 reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques 

Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'impost sobre vehicles 

Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre l’ increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana 

Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’ activitats 

comunicades en matèria d’ urbanisme 

Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ ajuda a domicili i 

altres serveis assistencials 

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

així com el text complet de les Ordenances fiscals 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, 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. 

 

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, en Roger Genescà Campí, en Manel 

Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, i en Joan Babeli  Shawa. 

Voten en contra: 

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

Vist el resultat de 9 vots afirmatius i 3 vots en contra, per majoria queda aprovada la 

modificació de les Ordenances Fiscals per al 2013. 

 

 

APROVACIÓ RENÚNCIA PAGA EXTRAORDINÀRIA ALCALDE 
 

Seguidament es dóna compte de la següent proposta de l’Alcalde: 

Vist el que disposa l’article 2 del Reial Decret -Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a 

garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat  en virtut del qual a l’any 

2012 el personal  al servei de les administracions locals  no percebran les pagues 

extraordinàries del mes de desembre i veient que  aquesta mesura afecta per tant també al 

personal d’aquest ajuntament. 



Atès que sóc l’únic càrrec electe que percep retribucions,  en solidaritat amb tot el personal 

d’aquest ajuntament  i per tal que se m’apliqui  la mateixa mesura, 

Per la present 

Primer.- Presento  davant del Ple municipal la meva renuncia a percebre   la paga 

extraordinària  del mes de desembre de 2012 que em correspon com Alcalde d’aquest municipi 

segons l’acord adoptat pel Ple en la sessió del dia  21 de juliol de 2011. 

Segon.- Proposo al Ple de l’Ajuntament  d‘Artés que   l’import d’aquesta paga  es destini a 

l’àrea de benestar social del pressupost municipal. 

 

Seguidament es passa a la votació de la següent proposta: 

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, en Roger Genescà Campí, en Manel 

Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, i en Joan Babeli  Shawa. 

S’abstenen: 

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

Vist el resultat de 9 vots afirmatius i 3 abstencions, per majoria queda aprovat l’anterior acord. 

 

MODIFICACIÓ PLANTILLA 

El Ple, per unanimitat, va aprovar retirar aquest assumpte de l’ordre del dia d’avui. 

 

 

APROVACIÓ NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT SUPRESSIÓ PAGA EXTRAORDINÀRIA 
DESEMBRE 

 

Seguidament es dóna compte de la proposta presentada per l’Alcaldia, relativa a la no 

disponibilitat de crèdit conseqüència de la supressió de la paga extraordinària de desembre del 

2012 i que diu el següent: 

 
ANTECEDENTS 

Vist l’apartat 4 de l’article 2 del Reial Decret-llei 20/2012, “les quantitats derivades de la 

supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals del complement específic o 

pagues addicionals equivalents d’acord amb el que disposa aquest article es destinaran en 

exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança 

col·lectius que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, subjecte a allò establert a 

la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i 

en l’enllaç que determinin les corresponents lleis de pressupostos” . 

Atès que l’apartat citat anteriorment estableix l’obligació d’immobilitzar, en el present exercici, 

els crèdits previstos per l’abonament de les pagues. 

Per tot això l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artés l’adopció dels següents 



ACORDS: 

Primer.- Acordar la no disponibilitat de crèdit de les següents partides pressupostàries: 

 

    PERSONAL FUNCIONARI I RETRIBUCIONS 

BÀSIQUES 

Pressupost 
2012 

130 12004 Sous del grup C2 4.700,84 

130 12006 Triennis 241,18 

912 10100 Retribucions personal eventual 764,79 

920 12000 Sous del Grup A1 1.368,72 

920 12003 Sous del grup C1 1.244,60 

920 12006 Triennis 808,11 

    RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES  

130 12100 Policia 2.332,14 

130 12101 Complement específic 8.349,65 

920 12100 Serveis Generals 1.865,70 

920 12101 Complement específic 4.183,16 

    

    

    PERSONAL LABORAL   

151 13000 Urbanisme i obres 8.846,12 

231 13000 Serveis socials i ciutadania 6.250,83 

241 13000 Insertora 1.763,75 

321 13000 Personal ensenyament 2.511,03 

321 13000 Personal Escola Bressol 15.309,97 

324 13100 Música 15.877,48 

330 13000 Personal laboral cultura 1.238,53 

234 13100 Tècnic Joventut i Cultura 410,31 

340 13000 Esports 1.047,77 

340 13100 Esports 1.108,90 

920 13000 Serveis generals 10.021,40 

       

    INCENTIUS AL RENDIMENT  PRODUCTIVITAT  

920 15100 Serveis Generals 1.064,57 

 

- El regidor n’Ernest Clotet Berenguer demana si hi ha cap alternativa perquè el seu grup 

considera que es injust que els treballadors no tinguin paga doble. 

 

- L’Interventor explica que, en tot cas, la proposta ha de venir d’un òrgan polític i llavors 

l’estudiarà juntament amb la Secretària. 



 

- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que han parlat amb el Comitè i no es coneix cap 

ajuntament on s’hagi realitzat aquest tipus d’acció. Afegeix que per part de l’Equip de govern no 

hi hauria cap problema però de moment atès l’impediment legal que tenen no ho poden fer.  

 

Seguidament es passa a la votació del següent acord: 

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, en Roger Genescà Campí, en Manel 

Parreño Jiménez, na Josefa Montañola Cortina, i en Joan Babeli  Shawa. 

S’abstenen: 

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

 

Vist el resultat de 9 vots afirmatius i 3 abstencions, per majoria queda aprovat l’anterior acord. 

 

 

APROVACIÓ MOCIÓ EN DEFENSA DEL DRET A LES DONES A DECIDIR SOBRE LA 
INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DEL SEU EMBARÀS 

 

Seguidament es dóna compte a la Moció presentada pels grups municipals del GUA i la CUP, 

que diu el següent: 

La interrupció Voluntària de l’embaràs ha estat i és un fet controvertit en molts àmbits socials 

atès els diferents aspectes ètics, sanitaris i legals que es posen en qüestió amb la seva 

pràctica. 

La Llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de 

l’Embaràs, que entrà en vigor l’1 de juny del 2010 permet la Interrupció Voluntària de l’Embaràs 

(IVE) sense causa justificada fins la 14a setmana de gestació.  

El Ministre de Justícia del Govern Espanyol, Alberto Ruiz-Gallardón, va anunciar fa mesos que 

a la tardor presentarà l’esborrany de la reforma de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la 

Interrupció Voluntària de l’Embaràs. El missatges que ens arriben fan preveure una retallada i 

una agressió envers els drets de les dones a decidir sobre el propi cos. El Ministre, juntament 

amb els sector més ultraconservadors pretenen banalitzar la decisió d’una dona que decideix 

interrompre el seu embaràs.  

Entenem que el dret a la maternitat no pot passar a ser una obligació, per tot això es proposa al 

Ple de la Corporació els següents acords: 

Primer.- Instar al Ministeri de Justícia a la no modificació de la llei en els termes previstos, o en 

qualsevol altra direcció que pugui significar una regressió en els drets de les dones). 

Segon.- Demanar la despenalització de l’avortament voluntari que a dia d’avui continua 

tipificada dins el Codi Penal. 



Tercer.- Sol·licitar la reducció l’IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a mesura de 

prevenció embarassos no desitjats i prevenció de malalties de transmissió sexual. 

Quart.- Instar a la implantació d’un programa específic d’atenció a les dones que han pres la 

decisió d’interrompre l’embaràs, doncs aquesta decisió pot tenir conseqüències per a la pròpia 

dona. 

Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 

Presidència del Congrés de Diputats i al Ministre de Justícia. 

 

- Seguidament la regidora na Josefa Montañola Cortina manifesta que, veient la dinàmica que 

s’està portant en aquest Ajuntament de presentar propostes de caràcter general, més propi de 

debatre-les al Parlament de Catalunya que no pas en un Ajuntament de cinc mil habitants, el 

seu grup vol manifestar unes consideracions al respecte:  

Creuen totalment legítim la presentació de mocions per qualsevol formació política del 

Consistori, és més diu que s’hi deixaran la pell perquè es puguin portar a debat les 

consideracions que qualsevol grup cregui oportú, però un cop dit això volen deixar constància 

que creuen que es corre el risc que el fet de presentar tantes mocions en un mateix Ple, la 

majoria de caràcter nacional i fins i tot estatal desvirtua el debat real que ha de tenir un Ple 

municipal, que al nostre parer  ha de ser el de donar el millor servei o solucions als nostres 

veïns. Creiem que per debatre temes al detall, cosa impossible de fer en un municipi, ja tenim 

altres estructures supramunicipals, com poden ser el Consell Comarcal o el Parlament de 

Catalunya, destinat a aquest efecte. 

A nivell personal podem compartir els principis de les mocions, però també veiem que l’ús que 

se’n fa majoritàriament respon a una cortina de fum o converteix un Ple en un debat partidista. 

Per això, el nostre grup, cada vegada que es presenti una proposta d’una moció de caràcter 

general, que nosaltres creguem que està suficientment defensada per altres estaments, 

s’abstindrà. La nostra abstenció no s’ha d’interpretar ni com una obstrucció, ni com un sí, ni 

com un no. L’abstenció respon a les valoracions fetes anteriorment i per aquests motius el 

nostre grup s’abstè al debat d’aquesta Moció. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que no fa falta que ho diguin en cada Ple, que 

d’aquesta manera s’estalviarien els cinc minuts que es tarda en llegir aquest text i que ja se’n 

donen per assabentats. 

 

Seguidament es passa a la votació del següent Moció: 

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, 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, i en Joan 

Babeli  Shawa. 

Vist el resultat de 8 vots afirmatius i 4 abstencions, queda aprovada l’anterior Moció. 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

Seguidament, per unanimitat, dels membres del Ple, s’inclou el següent acord al Ple d’avui: 

APROVACIÓ CONVENI MARC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ELS 
AJUNTAMENTS D’ARTÉS, AVINYÓ, CALDERS, L’ESTANY, MOIÀ, MONISTROL DE 
CALDERS, SANT FELIU SASSERRA, SANTA MARIA D’OLÓ I L’ASSOCIACIÓ DE 
PROPIETARIS FORESTALS GAVARRESA-MOIANÈS PER A L’EXECUCIÓ D’UN PLA 
MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL 
 
Atès el Conveni marc entre la Diputació de Barcelona i l’ajuntament d’Artés, Avinyó, Calders, 

l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra, Santa Maria d’Oló i Associació de 

Propietaris forestals Gavarresa-Moianès per a l’execució d’un pla marc de restauració i millora 

forestal. 

Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de Territori, el Ple, per unanimitat, aprova: 

Primer.- Aprovar el conveni que s’adjunta com annex al present acord referent al conveni marc 

entre la Diputació de Barcelona i l’ajuntament d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol 

de Calders, Sant Feliu Sasserra, Santa Maria d’Oló i Associació de Propietaris forestals 

Gavarresa-Moianès per a l’execució d’un pla marc de restauració i millora forestal. 

Segon.- Facultar al senyor Alcalde perquè en nom i representació de l’Ajuntament d’Artés signi 

el conveni i la resta de documentació que sigui necessària per a portar a terme el present 

acord. 

Tercer.- Notificar el present acord als interessats. 

 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, va acordar la inclusió del següent acord: 

RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR 

Atès l’escrit presentat en data 16 d’octubre de 2012, registre d’entrada 3059, pel regidor senyor 

Odonell Santos Ventura, en el qual renuncia a la seva condició de regidor d’aquest Ajuntament, 

càrrec del qual en va prendre possessió en la sessió constitutiva de la Corporació, celebrada el 

dia 11 de juny de 2011, al ser proclamat electe amb la candidatura de Progrés per Artés - 

Progrés Municipal (PM). 

De conformitat amb allò establert a l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 

Règim Electoral General i 9.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 

les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

El Ple acorda : 

Primer.- Acceptar la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament presentada pel senyor 

Odonell Santos Ventura. 



Segon.- Declarar la vacant de regidor produïda per l’anterior renúncia. 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral General i sol·licitar que expedeixi la 

credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat següent a la llista de Progrés 

per Artés - Progrés Municipal (PM) i que és la senyora Elisabet Carracedo Mañosa. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa agraeix al senyor Odonell Santos Ventura el temps que 

ha estat com a regidor a l’Ajuntament. Com a Equip de govern, diu, que han tingut moments 

durs de treball i per aquest motiu li agraeix la seva col·laboració i li desitja tota la sort del món 

en tot allò que emprengui a partir d’ara. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas Serra, com a companya del senyor Odonell Santos 

Ventura, en el sentit de pertànyer al mateix grup de persones que, en el seu dia, ens vam 

presentar a les eleccions i li dóna les gràcies per la feina feta. Afegeix que ha sigut un any 

bastant difícil, amb molts temes a tractar, des dels tècnics que han sortit de l’Ajuntament i que 

ha fet més dificultosa la seva tasca. Tot i això diu que sap que ha intentat treballar sempre de la 

millor manera i li dóna les gràcies en nom seu i del grup Progrés per Artés. 

 

- El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup també li vol agrair la feina que ha fet 

durant el temps que ha estat a l’Ajuntament, tot i que, evidentment, a vegades no han compartit 

algunes posicions que ha defensat, però diu que s’ha de reconèixer que hi ha posat el temps i 

la dedicació necessària per poder portar endavant una tasca tan important com aquesta.  

 

- El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que, des de la CUP, respecten la seva decisió i que 

desitgen que el regidor que entri pugui reactivar una mica el tema del cicle de teatre que 

s’havia engegat, així com les comissions que s’havien de reunir d’espais municipals i la feina 

que s’havia d’haver fet amb les entitats, així com si també es pot activar una mica el tema 

cultural. Demana que la persona que entri compti amb la col·laboració del sr. Odonell Santos i 

que ,per tant, siguin dos a treballar. 

 

Tot seguit el senyor Odonell Santos Ventura, després de la seva renúncia, abandona el Ple de 

la Corporació. 

 

 

DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL I DECRETS 

 

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

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

control del Ple, es dóna compte dels Decrets adoptats des de l’última sessió i  fins la Junta de 

Govern núm. 40. 

 



 

PRECS I PREGUNTES 
 

- La regidora na Josefa Montañola Cortina diu que vol formular dues preguntes. La primera diu 

que és reiterativa perquè ja és la 3a vegada que la demanen en un Ple, i si bé el sr. Alcalde ja 

va respondre la segona vegada, encara els resta que, des dels serveis tècnics d’aquest 

Ajuntament, es faci arribar al nostre grup l’informe tècnic del procés mortuori sota el qual es 

regeix el poble d’Artés. La segona pregunta és sobre si podem rebre informació de l’Escola de 

Música d’Artés, atès que en el Ple extraordinari del 29 de juny d’enguany es van aprovar les 

taxes pel curs 2012-2013 i aquest curs ja fa aproximadament un mes que ha començat. 

Demanen la quantitat de matrícules que s’han fet, si hi ha hagut baixes, quins són els ingressos 

i quines són les despeses previstes.  També agrairien que des de la regidoria d’ensenyament 

se’ls informés de la valoració inicial del fet de cursar classes compartides d’instrument, tant pel 

que fa a l’acceptació dels usuaris com de la posada en pràctica de forma més generalitzada en 

aquest curs, com han respost els alumnes, si és funcional o no, la compaginació d’horaris que 

facilita l’estada a l’escola i si s’ha pogut resoldre de forma satisfactòria. Demanen que tan bon 

punt disposin d’aquestes dades, els les facin arribar perquè puguin valorar aquesta informació. 

 

- La regidora n’Anna M. Ginesta Franquesa respon que, en aquest moment, només pot donar 

les altes i les baixes de l’Escola de Música, la resta d’informació encara els l’ha de facilitar 

l’Escola de Música. A data de 24 de setembre de 2012 hi ha hagut 10 baixes i 6 altes. 

 

- L’Alcalde Josep Candàliga Freixa afegeix que tota aquesta informació, per no esperar al 

pròxim Ple, la donarem a tots els grups abans del proper Ple, ja que està previst que l’Escola 

de Música ens passi aquesta informació abans d’acabar el mes. 

 

- El regidor en Joan Babeli Shawa explica que passejant pels carrers d’Artés veu que, en els 

carrers, s’alternen les faroles enceses amb faroles apagades, però que hi ha dos carrers en els 

quals això no passa i que són el ps. Diagonal i el c/ Malla, on les faroles estan totes enceses. 

Demana si se li pot aclarir i quin és el seguiment que es fa. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas Serra respon que es tracta d’una proposta que va fer 

l’enginyer per tal de rebaixar la quantitat de llum, sempre i quan hi hagués les faroles 

necessàries per circular amb seguretat pel carrer. Després, ell i l’empresa de manteniment de 

l’enllumenat es van encarregar de portar-ho a terme. En la majoria de carrers és una farola sí 

una no, tot i que, a demanda dels veïns d’alguns carrers –Núria, St. Víctor, Montserrat i algun 

altre- s’han anat modificant i revisant. Demanaré al tècnic el motiu perquè al c/ Malla van totes 

les faroles, tot i que podria ser que, al tractar-se d’un carrer nou, hi ha més distància entre les 

faroles i llavors si se’n tanca una no hi ha suficient llum. Tot i així, com que va ser una decisió 

tècnica, diu que ja demanarà el motiu i els el comunicarà. 



 

- El regidor en Joan Babeli Shawa diu que, si era per estalvi energètic, no entenia perquè en 

uns carrers sí i en uns altres no. 

 

- La regidora na M. Àngels Crusellas Serra explica que es tracta de dos carrers que tenen 

doble nivell i que s’està treballant en això, que s’hauria de mirar la distància entre les faroles i si 

hi ha doble nivell. 

 

- El regidor en Ramon Fornell Alsina, sobre la Cruïlla d’Entitats, manifesta que ja saben que no 

es disposa de tècnic, ni dinamitzadora i ara tampoc ni de regidor, però s’haurien de donar uns 

serveis encara que fossin mínims com pot ser la correspondència, ja que moltes entitats tenen 

les bústies a la Cruïlla i fa cosa d’un mes que les cartes no arriben.  

 

- El regidor n’Ernest Clotet Berenguer explica que el correu arribava al Kanal i des d’aquí es 

feia el repartiment a les diferents bústies de les entitats. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que ja miraran de solucionar aquest tema. 

Afegeix que ja s’estan confeccionant les bases per a la plaça de Tècnic. 

 

- El regidor en Ramon Fornell Alsina, en relació a la privatització de la gimnàstica de la gent 

gran del Centre Cívic, la qual ara es fa en un gimnàs privat, explica que els han arribat queixes 

de la gent gran i voldria saber si també s’han queixat a l’Ajuntament i si és així com s’han 

gestionat aquestes queixes. 

 

- La regidora n’Anna M. Ginesta Franquesa respon que sí, que els ha arribat alguna queixa i 

que en aquest moment estan en vies de com es pot solucionar aquest tema. 

 

- El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que, atès que la paga doble de l’Alcalde es destina a 

Serveis Socials, voldrien saber com està la partida d’aquesta àrea. Si realment és necessari, si 

s’han fet més coses de les que estaven previstes a la partida inicial, quines activitats s’estan 

fent... 

 

- La regidora n’Anna M. Ginesta Franquesa explica que fins fa poc aquesta partida estava força 

malament perquè s’esperaven uns diners de Diputació, igual que l’any passat, però enguany, 

de moment, no arriben. Fa una setmana que ens han comunicat que ens han arribat uns diners 

del Consell Comarcal i ara, aproximadament, queden uns 3.600 euros en aquesta partida.  

S’ha previst fer una partida d’aliments pel mes de novembre i es mirarà també de poder-la fer el 

desembre, ja que cada vegada són més les famílies que necessiten aliments. Es vol mirar de 

fer una partida d’aliments i alguna cosa més o bé dues partides d’aliments, afegeix que ho vol 

acabar de parlar amb la Tècnica. 



 

- El regidor n’Ernest Clotet Berenguer exposa que hi ha gent que ha trucat a la Policia Local 

perquè hi ha gossos abandonats al mig del poble i no s’acaba de donar  resposta a la situació i 

per aquest motiu demana quin és el model d’actuació davant l’abandonament de gossos. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que quan s’avisa a la Policia Local, aquesta es 

posa en contacte amb la gossera de Sallent, amb la qual hi ha un conveni. 

Es mira si el gos té xip i si és així qui és el propietari i llavors aquest ha de respondre del gos. 

En el supòsit que no tingui xip, la Policia Local el porta a la gossera i l’Ajuntament es fa càrrec 

de totes les despeses.  Afegeix que la Policia Local té bastant clar que a ella li correspon 

aquesta competència però que de totes maneres ho transmetrà al cap. Diu que fins i tot s’han 

rescatat animals de dins dels contenidors de brossa. 

 

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

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