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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L'EXCM. P LE DE L'AJUNTAMENT 

EL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2013 

 

 

A la Vila d'Artés, el dia vint-i-u de novembre de dos mil tretze, essent les vint hores i trenta 

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

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

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

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

Mañosa i els regidors/es en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Joan 

Babeli i Shawa, na Josefa Montañola i Cortina, en Josep M. Camprubí i Salvó, n’Ernest Clotet i 

Berenguer, en Ramon Fornell i Alsina i en Gerard Girbau i Fonts, a l'objecte de celebrar sessió 

ordinària, prèviament convocats per avui. 

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 MOCIÓ EN DEFENSA DE RTVV 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa dóna lectura a la següent Moció: 

“Des d'Esquerra Republicana volem manifestar el nostre rebuig total i absolut a la decisió 

anunciada pel govern valencià de tancar la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). 

El tancament de la Ràdio Televisió Pública Valenciana és un atac al pluralisme informatiu 

contra una televisió publica de qualitat que es va crear l’any 1989 amb l’objectiu de garantir el 

dret a la informació, com a vehicle de difusió i promoció del valencià i com a element de 

vertebració territorial per al País Valencià. Amb el seu tancament, la societat valenciana es 

queda sense cap mitjà públic en la nostra llengua, ja que el govern valencià també s’ha 

encarregat de censurar les emissions de l’altra cadena que operava en la nostra llengua al País 

Valencià, TV3. 

La crisi del servei públic audiovisual és de gestió política, clarament induïda amb la finalitat 

d’ensorrar el gran mitjà comunicativament democratitzador en benefici econòmic i polític del 

sector privat afí als partits dels Governs de torn. 



Cal no oblidar que la responsabilitat de l’actual estat de fallida de RTVV és única i 

exclusivament dels successius governs del PP, que l’han gestionat d’una manera ruïnosa, a 

través dels directors generals que han anat nomenant al seu gust, i que han introduït 

comissaris polítics per manipular la informació  que eixia de RTVV al seu gust, provocant que la 

major part de la societat valenciana deixarà de sentir-se representada per un mitjà de 

comunicació que és seu.                        

Sense uns serveis públics de mitjans de comunicació plurals, de qualitat, independents, 

rigorosos, professionals i al servei de la ciutadania no hi haurà ni benestar informativo-

comunicatiu ni qualitat democràtica. 

El Govern popular valencià hauria d'acatar la sentència i readmetre els treballadors i 

treballadores de RTVV acomiadats. Recordar que la nul·litat de l'ERO està basant en la falta de 

criteris d'afectació i en la manipulació de les llistes d'afectats per tal d'acomiadar als 

treballadors per motius d'afiliació i proximitat política. 

Per acabar, manifestar el nostre suport als treballadors i treballadores de la Ràdio Televisió 

Valenciana i encoratjar-los a continuar lluitant per la defensa dels seus mitjans de comunicació 

públics. 

Per tot allò exposat anteriorment, es proposen al Ple de l’Ajuntament d’Artés els següents 

ACORDS 

PRIMER. Manifestar el més ferm rebuig de l’Ajuntament d’Artés al tancament de RTVV per la 

majoria absoluta del PP a les Corts Valencianes. 

SEGON. Instar el Govern de la Generalitat Valenciana i al president de la Generalitat, senyor 

Alberto Fabra, a la negociació de les parts per a trobar una sortida negociada per al 

manteniment de radiotelevisió valenciana. 

TERCER. Exigir que la nova RTVV sigui allò per al que va ser creada, una veritable TV pública, 

independent,  plural i en valencià. 

QUART. Exigir la retirada del Decret Llei pel qual es nomena el director general i els membres 

del Consell d’administració saltant-se les Corts Valencianes. 

CINQUÈ. En el cas que l’actual govern valencià no tingui la voluntat de mantenir RTVV, exigir 

la dimissió i convocatòria d’eleccions a les Corts Valencianes per deixar pas a un nou govern 

que sí que mantingui una institució de tots els valencians i valencianes. 

SISÈ. Notificar aquests acords a la Presidència de les Corts Valencianes i a la Presidència de 

la Generalitat Valenciana.  

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

 

 

APROVACIÓ MOCIÓ DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LA L LEI DE MESURES DE 

REFORMA ADMINISTRATIVA EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACI Ó DE JUSTÍCIA  

 

L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa dóna lectura a la següent Moció: 



Atès que des del govern de l’Estat s’està promovent una reforma de la Llei de Demarcació i de 

Planta, que és la llei que organitza l’estructura judicial a tot el territori. 

Atès que a Manresa es troben els jutjats d’aquest partit judicial. En concret 8 jutjats de primera 

instància i instrucció, 1 jutjat Social, 1 jutjat de Violència de Gènere i 3 jutjats Penals. A més de 

la Fiscalia d’àrea, el servei de mesures penals alternatives, metges forenses, etc..  Per tant, a 

data d’avui tenim jutjats amb gran activitat en les nostres contrades. 

Atès que l’avantprojecte de llei preveu que els jutjats de Manresa acabin desapareixent i 

s’acabi traslladant tota l’activitat judicial a la ciutat de Barcelona. A més, l’avantprojecte també 

preveu la total supressió dels Jutjats de pau que estan als municipis, eliminant definitivament 

aquest servei i obligant als ciutadans a desplaçar-se fins a Barcelona per a qualsevol tràmit que 

estigui relacionat amb el món de la justícia. Atès que el motiu que el Ministeri de Justícia dóna 

és un motiu economista, d’estalvi en edificis judicials i en una suposada racionalització de la 

plantilla judicial. Criteris economistes que no han tingut en compte les fortes despeses que 

acaben repercutint en el propi ciutadà, que s’haurà de desplaçar per fer gestions judicials 

bàsiques, o sense tenir un estudi de l’impacte econòmic d’empobriment que pot suposar per a 

la nostra comarca, suprimint els jutjats i jutges de pau. Aquesta decisió suposaria, a més, 

centralitzar la justícia en unes macro-ciutats sense que garanteixi una major eficàcia de la 

mateixa. 

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

PRIMER.- Manifestar el rebuig total de l’Ajuntament d’Artés a l’avantprojecte de llei que el 

Ministeri de Justícia ha presentat al Consell de Ministres amb el nom de «Anteproyecto de Ley 

de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del 

Registro Civil». 

SEGON.- Donar suport al Col·legi d’Advocats de Manresa en allò que sigui necessari per tal 

que es continuï desenvolupant l’activitat judicial en els jutjats situats a l’edifici judicial de 

Manresa, així com el manteniment dels 34 jutjats de pau i l’agrupació que en l’actualitat hi ha al 

partit judicial de Manresa.  

TERCER.- Demanar al Ministeri de Justícia que explori altres vies de modernització de la 

justícia sense que s’allunyi del criteri de proximitat al ciutadà i que aquells serveis que es 

puguin agrupar, com són el servei de comunicacions i el d’execucions, es facin dins els edificis 

judicials existents, amb la finalitat d’optimitzar i agilitzar la justícia. 

QUART.- Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri de Justícia, al Congrés dels Diputats i al 

Senat, al Parlament de Catalunya, al Departament de Justícia, així com al Col·legi d’Advocats 

de Manresa i al Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i al Consell dels 

Il·lustres Col·legis de Procuradors de Catalunya. 

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

 

 

APROVACIÓ ADHESIÓ PROTOCOL D’EXECUCIÓ DE LES DILIGÈ NCIES DE 

LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE CATALUNYA 



 

Seguidament l’Alcalde dóna lectura a la proposta, que diu el següent: 

Vist que el passat divendres dia 5 de juliol de l’any en curs va signar- se entre el Conseller de 

Justícia, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la secretària de Govern 

d’aquest òrgan, els presidents de les diputacions catalanes, els presidents dels consells dels 

col·legis d’advocats i de procuradors de Catalunya, i els presidents de la FMC i l’ACM, el 

Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya. 

Vist que el citat Protocol té per objecte coordinar l’acció de les institucions signants en 

l’execució de les diligències de llançament disposades pels jutjats dels diferents partits judicials 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació a immobles que constitueixin 

l’habitatge habitual de la persona demandada quan es produeixi una situació de vulnerabilitat 

social -amb exclusió del partit judicial de Barcelona, que té el seu propi protocol-,  així com 

realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de les persones en aquesta 

situació pendents d’una diligència de llançament d’un procediment de desnonament, execució 

hipotecària o similar. 

Vist que per tal que els Ajuntaments que desitgin adherir-se al Protocol de referència, és 

necessari lliurar una comunicació d’adhesió a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya, que inclogui el compromís de complir amb el que disposa el protocol, així com la 

següent informació:  

• Identificació dels serveis municipals o supramunicipals designats per portar a terme 

actuacions d’acció social davant les situacions objecte del Protocol d’actuació.  

• Identificació del responsable de l’actuació dels serveis designats a aquest efecte, amb 

nom, cognoms i càrrec. 

• Determinació de les dades concretes de contacte postal, telefònic i electrònic. 

• Determinació, especialment, en el cas que els serveis els presti un ens supramunicipal, 

que aquest té coneixement de la designa municipal i n’ha donat conformitat.  

Vist així mateix que les adhesions fetes per part dels municipis interessats entraran en vigor a 

partir de l’acceptació per part del President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i 

tindran una durada d’un any prorrogable, al seu venciment, per idèntics i successius períodes 

anuals si no han estat denunciades per alguna de les parts amb una antelació de 90 dies 

mitjançant una comunicació escrita a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya.  

Vistes les diferents obligacions i compromisos que per als Ajuntaments es recullen als acords 

del Protocol d’actuació. 

D’acord amb les competències atribuïdes al Ple d’aquesta Corporació, en virtut dels articles 52 

del TRLMRLC i 123 de la LBRL, es proposa l’adopció dels següents, 

ACORDS: 



PRIMER.- Disposar l’adhesió d’aquest Ajuntament al Protocol d’execució de les diligències de 

llançament als partits judicials de Catalunya, signat el passat divendres dia 5 de juliol de 2013, 

per part del Conseller de Justícia, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i 

la secretària de Govern d’aquest òrgan, els presidents de les diputacions catalanes, els 

presidents dels consells dels col·legis d’advocats i de procuradors de Catalunya, i els 

presidents de la FMC i l’ACM. 

SEGON.- Comunicar a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’adhesió 

d’aquest Consistori al citat Protocol, mitjançant la notificació del present Acord, fent constar 

expressament el compromís de complir amb tot el que s’hi disposa, i posant en coneixement de 

l’òrgan esmentat, a aquests efectes, la següent informació:  

• Identificació dels serveis municipals o supramunicipals designats per portar a terme 

actuacions d’acció social davant les situacions objecte del Protocol d’actuació.  

• Identificació del responsable de l’actuació dels serveis designats a aquest efecte, amb 

nom, cognoms i càrrec. 

• Determinació de les dades concretes de contacte postal, telefònic i electrònic. 

• Determinació, especialment, en el cas que els serveis els presti un ens supramunicipal, 

que aquest té coneixement de la designa municipal i n’ha donat conformitat. 

TERCER.- Donar a l’adopció del present acord la resta d’efectes de publicitat que siguin 

preceptius.  

-El regidor en Ramon Fornell i Alsina diu que “Davant la situació de desemparament en que es 

troben les persones en processos d'execució hipotecària, una vegada més les institucions 

arriben tard. De fet, la iniciativa de protocol que se'ns proposa avui és una acció més per 

intentar pal·liar un mal permès i tolerat per la classe política, amb el manteniment de la Llei 

Hipotecària.  

Evidentment votarem a favor d’adherir-nos a aquest protocol,  perquè es tracta d’un petit avanç. 

Aquest protocol estableix els mecanismes de coordinació entre els jutjats d’instrucció i els 

serveis socials municipals per tal d’evitar els desnonaments quan es donen situacions 

d’especial vulnerabilitat i per facilitar que les persones puguin accedir als serveis 

d’assessorament hipotecari al més aviat possible. 

Així amb l’adhesió a aquest protocol, l’Ajuntament es compromet, entre d’altres, a elaborar, a 

sol·licitud del jutge que així ho requereixi, un informe d’avaluació sobre la possible situació de 

risc d’exclusió social davant el risc de perdre l’habitatge. 

Es tracta doncs, d’un petit pas endavant, però alhora és una mesura insuficient per pal·liar el 

greu problema dels desnonaments i garantir l’accés a un habitatge digne.  En paraules dels 

propis signants, aquest protocol no és suficient perquè cal reformar les lleis que ho regulen.  

En qualsevol cas, valorem l’esforç realitzat des dels impulsors de la iniciativa per elaborar 

aquest protocol, en bona part gràcies al treball de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. 



Finalment aprofitar per tornar a denunciar la nul·la política d’habitatge d’aquest govern 

municipal. La situació del habitatge al poble és prou greu com perquè des d’aquest Ajuntament 

comenci a emprendre accions, donant compliment a antigues mocions aprovades i constituït 

d’una vegada, el reclamat Grup de Treball.” 

 

El Ple, per unanimitat, va acordar l’adhesió a l’esmentat protocol d’execució de les diligències 

de llançament als partits judicials de Catalunya. 

 

 

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. 43. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

-La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra diu que el regidor en Joan Babeli i Shawa va 

esmentar en l’últim Ple que hi havia una vorera bruta d’herba i jo en aquell moment no el vaig 

entendre. Per aquest motiu demano disculpes i explica que ja es va portar a terme la neteja de 

l’esmentada vorera. També li agraeix que l’avisés.  

 

-El regidor en Roger Genescà i Campí, atès que no s’ha fet un Ple específic d’Ordenances, 

demana fer un prec sobre aquest tema, ja que els agradaria explicar una mica la seva posició: 

“Degut a que l’equip de govern no va saber trobar suport per poder aprovar el dictamen sobre 

les ordenances fiscals pel 2014, no s’ha celebrat cap ple per poder mostrar la posició de cada 

grup. Demanem a l’equip de govern que amb temes tan importants, encara que no es disposi 

d’un acord que faci possible l’aprovació, es porti al Ple. És important poder mostrar quins són 

els punts de discrepància legitima i quins són els punts d’acords.  

És per això que aprofitant aquest espai dels precs i preguntes, volem aprofitar per deixar 

constància de la nostra visió de com han anat els fets i quina ha estat la nostra posició.  

Per començar, considerem que el fet que no s’aprovin les ordenances és un clar símptoma de 

la falta de suport a la proposta que defensava l’equip de govern.  

Les ordenances municipals són un dels acords més importants per a un municipi, i una vegada 

superat l’equador de la legislatura, l’equip de govern hauria d’haver buscat la complicitat 

d’algun grup per poder-les aprovar i no que es prorroguin les ordenances del 2013.  

El nostre grup les va aprovar l’any passat a canvi d’introduir diverses esmenes a la proposta de 

l’equip de govern per reduir la pressió fiscal als artesencs i a les empreses de la nostra localitat. 



Aquest any la nostra voluntat era seguir en la mateixa línia perquè no s’augmentés la pressió 

fiscal. Alhora proposàvem estímuls per a la creació de llocs de treball i per al foment de les 

energies netes. 

La bona salut econòmica de l’Ajuntament ha de permetre que no s’incrementi la pressió fiscal a 

la ciutadania i afavorir mesures per a la reactivació econòmica. 

La voluntat expressada l’any passat per l’equip de govern d’obrir-se a negociar les ordenances 

amb més temps ha quedat en entredit. La falta de temps en la negociació i la poca cintura 

política del govern municipal ha fet que, un any més -les ordenances del 2012 tampoc no es 

van aprovar-, Artés sigui dels pocs municipis de la comarca que no actualitza els impostos i les 

taxes.   

Des de CiU Artés creiem molt necessari que l’equip de govern tingui un projecte clar que 

ofereixi estabilitat.  

Volem deixar constància de les nostres propostes per a les ordenances d’aquest any vinent, i 

que malauradament no s’han pogut aprovar. 

Les nostres propostes per a les ordenances municipals 2014 

No augmentar la pressió fiscal. L’actual situació econòmica d’Artés (el darrer any es va tancar 

l’exercici amb un romanent de 601.749Euros) permet que els ciutadans no hagin de pagar més 

pel mateix. Per aquest motiu ens neguem a l’augment sistemàtic a través de taxes com el 

sistema de guals universals. 

No augmentar la taxa de serveis fúnebres. 

No implementar el sistema de guals universals.   

Bonificar l’IBI o revisar el cadastre als petits propietaris de terrenys que, a causa de la recent 

requalificació dels Roquinyons com a urbanitzable, han vist augmentat el rebut, sense poder-hi 

fer cap obra. 

Foment energies sostenibles. Cal apostar des de l’Ajuntament pel foment de les energies 

alternatives i tal com ja han fet altres municipis premiar-ho amb bonificacions en les taxes.  

Bonificació en l’IBI del 30% durant 2 anys per als habitatges que hagin instal·lat sistemes 

d’aprofitament tèrmic o elèctric. 

Introduir bonificacions en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica als vehicles de menor 

impacte ambiental.  

Reactivació econòmica. En l’actual context econòmic, en el qual els indicadors d’atur són 

inadmissibles, cal fomentar la creació d’empreses bonificant al màxim els tràmits administratius 

que hi intervenen. També creiem necessari que les empreses establertes a Artés no vegin 

augmentat l’IAE. I per últim considerem necessari estimular a través de bonificacions les 

reformes i obres de rehabilitació. 

Bonificació del 50% de la quota municipal de l’IAE per a les empreses de nova implantació fins 

7è any. 

No augmentar l’Impost d’Activitats Econòmiques a les empreses.  

Bonificar amb el 20% la quota municipal d’Impost d’Activitats Econòmiques de les empreses 

que incrementin un 10% o més la plantilla de treballadors amb contracte indefinit. 



Bonificació del 95% a tots els tràmits locals que intervenen en la creació d’un nou establiment 

al barri vell així com els tràmits administratius que intervenen en les llicències d'activitat de la 

resta del municipi.  

Bonificació del 95% les reformes i obres de rehabilitació d’immobles al barri vell i del 50% a la 

resta d’Artés.  

Finalment també voldríem exposar que igual com en les ordenances, la negociació dels 

pressupostos va amb retard. A hores d’ara ja hauríem de disposar de la proposta de l’equip de 

govern, per poder fer aportacions o consideracions. El nostre grup, igual com va fer amb les 

ordenances, treballarem la seva proposta per poder-hi donar suport. Demanem però que es 

tingui en compte alguna de les esmenes que vam fer en el debat del pressupost 2013 i que van 

ser rebutjades. Creiem que seria una bona forma de poder començar a treballar amb una bona 

sintonia.” 

A continuació el regidor en Roger Genescà i Campí demana que s’acompanyi el text de la 

proposta de la modificació de les ordenances per tal de contextualitzar el seu prec. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa comenta que la proposta que tenen és la inicial i que ja 

els respondran en el pròxim Ple perquè no tenen aquí tota la informació. 

 

-La regidora na M. Pilar Valiente i Ballesteros vol evidenciar que el fet que l’oposició ho hagi 

portat tant preparat és perquè ha de deixar constància del seu treball al Ple, però que l’Equip 

de govern respondrà aquest prec en el pròxim Ple.  

Diu que també voldria que quedés reflectit que sempre se’ls està retraient la falta de temps i, 

segons el seu parer, és la legislatura en què s’està treballant amb més temps, tot i que, 

evidentment, encara es podria treballar amb més temps. Afegeix que fa deu anys que és 

regidora i que aquesta és la vegada que s’han treballat amb més temps els pressupostos i les 

ordenances, ja que, a vegades, aquests temes es treballaven en la mateixa comissió 

informativa. Ara es treballen amb molt més temps perquè estem en minoria i cal dialogar amb 

els altres grups, ja que, a més dels nostres, també calen els vostres vots. 

 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que creu que no s’ha d’incorporar la proposta perquè 

és un document que no es va aprovar i que es tractava d’un document de treball i intern. 

 

-El regidor en Roger Genescà i Campí demana quin és el problema que hi ha en el fet que 

s’incorpori al Ple una proposta que l’Equip de govern va fer a la resta de grups. 

 

-La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que l’esmentada proposta no és la proposta 

final. 

 



-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa afegeix que l’esmentada proposta no ha estat admesa al 

Ple. 

També dóna la raó al regidor en Roger Genescà sobre el fet que l’Equip de govern no va ser 

capaç d’arribar a cap acord, però li recorda que la potestat per convocar un Ple és seva. 

 

- El regidor en Roger Genescà diu que demana en aquest prec que l’Alcalde convoqui un Ple o 

que es porti a un Ple el tema de les ordenances. 

 

- L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que en el pròxim Ple de desembre hi haurà 

algun punt sobre algun preu públic. 

 

-El regidor en Roger Genescà i Campí insisteix en la incorporació de la proposta per tal que la 

gent en pugui tenir coneixement. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa reitera que no té cap sentit perquè es tracta d’un 

document de treball. 

 

-La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra explica que en diferents reunions s’hi van 

incorporar modificacions i diu que no té cap sentit incorporar-hi un document inicial de treball. 

 

-La regidora na M. Pilar Valiente i Ballesteros explica que no tenen el document final perquè no 

es va fer convocatòria de Ple i no es va fer el dictamen final que hauria anat al Ple. Afegeix que 

l’última reunió de l’Equip de govern va ser amb la CUP i no tenen les incorporacions que es va 

fer en aquesta reunió. 

 

-El regidor en Roger Genescà i Campí diu que d’aquesta manera negociaven dues possibilitats 

diferents. 

 

-La regidora na M. Pilar Valiente i Ballesteros respon que d’això tracten les negociacions. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa aclareix que es tractava de coeficients diferents. 

 

-El regidor en Roger Genescà i Campí diu que farà una consulta jurídica demanant si és 

possible que s’incorpori o no i si cal pot fer la lectura del document referenciat. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que li sembla bé que ho consulti, però que si 

finalment s’ha de transcriure el document, s’hi posarà el final, no el document inicial. 

 

-La Secretària manifesta que, segons el seu parer, el document de treball excedeix allò que es 

considera que és un prec. 



Finalment es transcriu el document que aporta el regidor en Roger Genescà i Campí i que diu: 

“Document de treball 

PROPOSTA 

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

dels tributs municipals per a l’exercici 2014. 

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 2014 i següents.  

Segon.-  APROVAR PROVISIONALMENT  per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de 

les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 

Ordena Ordenança Fiscal núm. 1. Reguladora de l’IMP OST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

Article 1. Fet imposable 

10. No estan subjectes a l'impost: 

a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic marítim - 

terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït per als usuaris . 

Article 2. Subjectes passius 

4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de l’ús 

de l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius 

per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. 

Article 4. Beneficis fiscals de concessió obligatòr ia i quantia fixa 

i) Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès cultural, conforme 

a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost. 

Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin a fectes a explotacions 

econòmiques, tret que els resulti d'aplicació algun  dels supòsits d'exempció previstos 

en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fis cal de les entitats sense fins lucratives 

i dels incentius fiscals al mecenatge, o que la sub jecció a l'impost a títol de contribuent 

recaigui sobre l'Estat, les Comunitats Autònomes o les entitats locals, o sobre 

organismes autònoms de l'Estat o entitats de dret p úblic d'anàleg caràcter de les 

Comunitats Autònomes i de les entitats locals . 

Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestati va o quantia variable 

Gaudiran d’exempció els següents immobles: 

a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 euros . 

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

totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 10 euros . 

Article 11. Règim de liquidació 

4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits que, 

portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin practicat prèviament les 

notificacions del valor cadastral i base liquidable.  

Tampoc serà necessària la notificació individual de  les liquidacions tributàries quan es 

produeixin modificacions de caràcter general dels e lements integrants dels tributs de 

cobrament periòdic, mitjançant la corresponent orde nança fiscal. 

Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les citades notificacions sense que 

s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i fermes les bases imposable i 

liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova impugnació quan es procedeixi a 

l’exacció anual de l’impost.  



5. La notificació de modificacions en els valors ca dastrals, aprovades com a 

conseqüència de procediments de valoració col·lecti va, o procediments d’incorporació 

mitjançant declaració, comunicació i sol·licitud, e s realitzarà per mitjans telemàtics, 

sempre que així ho estableixi la normativa cadastra l 

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

Article 5. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu  

( Nou supòsit) 

A l’empara del que disposa l’article 88.2.a) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els qui iniciïn l'exercici de 

qualsevol activitat empresarial, i tributin per quota municipal, gaudiran d’una bonificació del 50 

% de la quota tributària durant 5 anys, a comptar des de l'inici de l’activitat o, si s'escau, des de 

la fi de l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior.  

Per poder gaudir de la bonificació es requereix que l'activitat econòmica no s'hagi exercit 

anteriorment sota cap altra titularitat, en els termes regulats a l’apartat B de l’article 4.1 de la 

present Ordenança. 

Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el municipi 

activitats empresarials subjectes al mateix, no es considerarà que s'inicia una nova activitat en 

els següents casos: 

a) Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost. 

b) Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava exercint. 

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 1,7  1,6  --- --- --- ..... 

 

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

MECÀNICA 

Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestati va 

( Nou supòsit) d) S’ estableix una bonificació de la quota de l’ impost a favor dels titulars dels 

vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques del seus motors es 

considera produeixen menor impacte ambiental. 

Les bonificacions que s’ estableixen són les següents: 

1) 75 % de la quota de l’ impost en vehicles elèctrics 

2) 50 % de la quota de l’ impost en vehicles híbrids 

3) 50 % de la quota de l’ impost per vehicles que emeten menys de 120 grams de CO2 

per quilòmetre 



4) 25 % de la quota de l’ impost per vehicles que emeten 120-130 grams de CO2 per 

quilòmetre 

No queden inclosos en aquesta bonificació els vehicles que utilitzin biodièsel. 

Per accedir a aquestes bonificacions el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la aportant la fitxa 

tècnica del vehicle on constin les característiques del motor i/o classe de carburant utilitzat. 

Article 6. Quota tributària 

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

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

per l’aplicació del coeficient del 1,91. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què 

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

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

aquest municipi serà el següent: 

 

Potència i classes de vehicles EUR 

A) Turismes  

De menys de 8 cavalls fiscals 24,10 

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 65,09 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 137.40 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 171,16 

De 20 cavalls fiscals en endavant 213,92 

B) Autobusos  

De menys de 21 places 159,10 

De 21 a 50 places 226,60 

De més de 50 places 283,25 

C) Camions  

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 80,75 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 159,10 

De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 226,60 

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 283,25 

D) Tractors  

De menys de 16 cavalls fiscals 33,75 

De 16 a 25 cavalls fiscals 53,04 

De més de 25 cavalls fiscals 159,10 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció 

mecànica 
 

De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega útil 33,75 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 53,04 



Potència i classes de vehicles EUR 

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 159,10 

F) Altres vehicles  

Ciclomotors 8,44 

Motocicletes fins a 125 cc 8,44 

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 14,46 

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 28,94 

Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 57,85 

Motocicletes de més de 1.000 cc 115,71 

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

DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

Article 2n. Actes no subjectes ( nous supòsits 7 a 13 ) 

7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de transmissions 

del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit en compliment de plans de 

reestructuració o plans de resolució d'entitats de crèdit a favor d'una altra entitat de crèdit, a 

l'empara de la normativa de reestructuració bancària.  

8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de crèdit a 

favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els esmentats immobles hagin estat 

adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de deutes relacionats amb el sòl per a promoció 

immobiliària i amb les construccions i promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, 

de 30 d'octubre, de sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer. 

9. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió 

d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició 

addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats 

de crèdit. 

10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió 

d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats participades directa o 

indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o 

drets de vot de l'entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o 

com a conseqüència de la mateixa. 

11. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de Gestió 

d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats constituïdes per 

aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris (FAB), a que es 

refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de 

reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 

12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats fons d'actius 

bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de 

Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst en l'apartat 10 de la disposició 



addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats 

de crèdit. 

13. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a conseqüència 

de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de 

nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport 

i del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives. 

En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s'entendrà que el nombre d'anys a través 

dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la 

transmissió de les operacions citades en els apartats anteriors. 

Article 3r.  Subjectes passius 

3. En les transmissions realitzades pels deutors hipotecaris i els fiadors i avaladors 

hipotecaris del deutor principal  compresos a l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Reial decret 

Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense 

recursos, arran de la dació en pagament del seu habitatge prevista a l'apartat 3 de l'annex de dita 

norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent l'entitat que adquireixi 

l'immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries 

satisfetes. 

Article 7è. Tipus de gravamen i quota 

2. La quota serà el resultat d’ aplicar a la base imposable el tipus del 19,5 per cent. 

Article 10è. Règim de gestió ( nou supòsit) 

10. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que 

contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributaries per aquest  Impost, sense 

que s'acrediti prèviament haver presentat l'autoliquidació o, en el seu cas, la declaració de 

l'impost o la comunicació a que es refereix la lletra b) de l'apartat anterior. 

Ordenança Fiscal núm. 5. Reguladora de l’IMPOST SOB RE CONSTRUCCIONS, 

INSTAL.LACIONS I OBRES 

Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestat iva 

Eliminar 1. Es concedirà una bonificació del 95 % de la quota de l’ impost a favor de les obres 

de reforma i millora de façanes dels edificis en tot el terme municipal. 

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

voreres i les reserves de via pública per aparcamen t, 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 30,00 

De 5 a 10 places d’ aparcament 56,25 

De 11 a 20 places d’ aparcament 116,25 

De 21 a 50 places d’ aparcament 266,25 

De més de 51 places d’ aparcament 382,50 

Placa, per unitat 10 euros 

 

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 2014, l’indicador de referència es fixa en les quanties següents: 

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

b) Servei de Teleassistència – 15,71 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 màxim a 

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. 



Tipus (%)

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

Quota MàximaQuotes Parcials
Capacitat Econòmica

desglós per trams (euros mes)

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 2013 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. 

Ordenança Fiscal núm. 21 Preu públic per la prestac ió de serveis en la piscina municipal 

Article 4 

Quantia 

2. La tarifa d’ aquest preu públic serà la següent: 

 

1- Abonament per temporada   

Matrimoni o parella 75,00 

Matrimoni o parella amb fills menors de 18 anys 85,00 

Família monoparental amb fills menors de 18 anys 65,00 

Majors a partir de 18 anys 50,00 

Infantil de 5 a 17 anys 35,00 

Majors a partir de 65 anys 20,00 

Menors de 5 anys Gratuït 

Ordenança fiscal núm. 24 taxa per la prestació dels  serveis d’ intervenció administrativa 

en l’ activitat dels ciutadans i les empreses a tra vés del sotmetiment a prèvia llicència, 



comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’ inici d’ 

activitats 

Article 5. Beneficis fiscals 

Gaudiran d’ una bonificació del 75 % de la taxa les activitats situades en el nucli antic del 

municipi d’ Artés: Barquera, Bassa d'en Serola, Carme, Doctor Ferrer, Pl. l'Església, Fassina, 

Fassina de Baix, Pl. Faura, Fort, General Prim, Hospital (núms. 1 a 14), Jaume I, Joan 

Maragall, Josep Gili, Pl.Major, Mig, Les Muralles, Padró, Les Parres (núms. 1 a 35), Passatge 

del Carme, Pinetar, Pirineu, Pla del Clavari, Ctra.Prats (núms. 1 a 75 i núms. 2 a 46), Raval, La 

Roca, Rocafort (núms. 2 a 12), Ctra.Sallent (núms.14 a 26), Sant Llibori, Sant Lluís, Sant Pere, 

Sant Víctor i Verge de Fussimanya 

Article 6. Quota tributària 

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

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

amb incidència ambiental 

 

Locals comercials inferiors a 150 m2  

Locals comercials iguals o superiors a  150 m2   

200 € 

400 € 

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

decret 112/2010 de 21 d’ agost pel qual s’ aprova el reglament d’ espectacles públics 

i activitats recreatives: 

Locals comercials inferiors a 150 m2  

Locals comercials iguals o superiors a  150 m2   

 

7.1 Obertura d’ establiments dedicats a espectacles i activitat recreatives 

Locals comercials inferiors a 150 m2  

Locals comercials iguals o superiors a  150 m2   

 

7.2 Organització d’ espectacles i activitats recreatives 

Locals comercials inferiors a 150 m2  

Locals comercials iguals o superiors a  150 m2   

 

7.3 Modificació no substancial dels establiments 

Locals comercials inferiors a 150 m2  

Locals comercials iguals o superiors a  150 m2   

 

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

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

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

autorització o per la presentació de la comunicació prèvia 

Locals comercials inferiors a 150 m2  

300 € 

600 € 

 

 

100 € 

200 € 

 

 

       100 € 

200 € 

 

 

 

       100 € 

200 € 

 

 

 

 

       100 € 

200 € 

 

 



Locals comercials iguals o superiors a  150 m2   

 

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

Reglament 

Locals comercials inferiors a 150 m2  

Locals comercials iguals o superiors a  150 m2   

 

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

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

responsable 

Locals comercials inferiors a 150 m2  

Locals comercials iguals o superiors a  150 m2   

 

 

       100 € 

200 € 

 

 

 

 

       100 € 

200 € 

 

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

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

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

ampliacions, modificacions o canvis d’activitat.   

 

Locals comercials inferiors a 150 m2  

Locals comercials iguals o superiors a  150 m2   

 

 

200 € 

400 € 

 

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

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

 

Locals comercials inferiors a 150 m2  

Locals comercials iguals o superiors a  150 m2   

100 € 

200 € 

27. Les obertures temporals per motiu de trasllat forçós per un període màxim de 6 

mesos no tributaran cap quota 

 

28. Les obertures temporals voluntàries tributaran un 10 % de les quotes previstes 

per a la primera instal·lació, si o superen el període d’ un mes, i el 50 % fins un 

màxim de 6 mesos.  

Ordenança fiscal núm. 35 Preu públic per la program ació estable de teatre 

Article 4. Quantia 

2. La tarifa d’ aquest preu públic és: 

 

 SIMPLE ABONATS/SOCIS 

Entrada de 0 a 3 anys Gratuït Gratuït 

Entrada de 3 a 12 anys 3 € 2 € 

Entrada de 13 a 25 anys 4 € 3 € 



Entrada a partir de 26 anys 6 € 5 € 

 

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 30 de setembre de 2013: 

Ordenança Fiscal núm. 1 

Ordenança Fiscal núm. 4 

Reguladora de l’Impost sobre béns immobles 

Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 

de naturalesa urbana 

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

fiscals per a l’exercici de 2014, 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 30 de setembre de 2013, 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. 4 Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 

de naturalesa urbana  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

definitivament aprovats.” 

 

-El regidor en Roger Genescà i Campí, sobre la denúncia que ha fet la funerària del Bages 

contra la funerària Fontal, diu que han vist que l’Autoritat catalana de la competència ha 

demanat un seguit d’informació a l’Ajuntament i demana que se’ls expliqui una mica aquest cas 

i si se’ls podria fer arribar la informació que s’enviarà a l’Autoritat catalana de la competència. 



 

-La Secretària respon que encara no s’ha respost aquest escrit perquè els han donat una 

pròrroga per fer-ho, però que la setmana vinent ja el tindran i els el faran arribar. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que es tracta d’una denúncia d’una empresa a 

una altra. 

 

-El regidor en Roger Genescà i Campí explica que, sembla ser, hi va haver un cas en què la 

funerària del Bages va portar un difunt al tanatori i la funerària Fontal no va voler fer-se’n càrrec 

i demana com va anar aquest succés. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa respon que l’empresa ja ha fet les seves gestions i 

insisteix en què quan tinguin la resposta dels serveis jurídics municipals ja la faran arribar a tots 

els grups. 

 

-El regidor en Roger Genescà i Campí demana si se’ls pot fer arribar per escrit el càlcul que 

feia referència a les reduccions de la despesa elèctrica i el que havia suposat econòmicament 

que els va explicar la regidora na M. Àngels Crusellas i Serra. 

 

-La regidora na M. Àngels Crusellas i Serra respon que, abans de passar aquestes dades, li 

agradaria comentar-ho i afegeix que ja ho hauria fet en la reunió de la setmana passada si li 

haguessin fet memòria. Diu que si volen, quan s’aixequin del Ple els ho farà arribar per correu 

electrònic. 

 

-El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer, en relació a la il·luminació nadalenca, demana si els 

horaris d’encesa es mantindran com sempre o bé si es reduiran. 

 

-La regidora na M. Pilar Valiente i Ballesteros respon que es mantindran els de sempre. 

 

-El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer, en referència als serveis jurídics externs que ofereix la 

secretària del Consell Comarcal, demana si els honoraris són a càrrec del Consell Comarcal o 

bé si a l’Ajuntament d’Artés li representa alguna despesa, si es fa amb factura o bé com es fa. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que la Secretària del Consell pot facturar i que 

fora de l’horari del Consell ha fet ja algun assessorament a Ajuntaments. A l’Ajuntament d’Artés 

de moment ha portat dos temes molts concrets: els documents del ROM, que ja s’han facturat, i 

ara està treballant en els plecs administratius de recollida d’escombraries i neteja. Més 

endavant, si es dóna l’absència de la Secretària, és possible que se li demani assessorament 

en alguns temes. Els temes que se li han assignat són molt concrets i si volen se’ls pot fer 

arribar còpia de la factura que ha presentat. 



 

-El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer demana si hi ha algú del personal de l’Ajuntament que 

pugui desenvolupar aquestes tasques de Secretària. 

 

-La Secretària explica que, en cas de suplència, es podria plantejar un nomenament 

provisional. És un càrrec que per accedir-hi cal ser llicenciat en dret i cal ser nomenat per la 

Generalitat de Catalunya. 

 

-El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que, amb la quantitat de persones que no tenen 

feina, es podria donar aquest sobresou que rep una persona que ja treballa a una persona que 

estigués a l’atur. 

 

-La Secretària aclareix que és necessari que sigui una persona amb experiència a 

l’administració local i amb una formació específica. Explica que els Secretaris passen unes 

oposicions específiques d’administració local amb un temari concret. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa explica que si es tractés d’una absència de més llarga 

durada, s’hauria de demanar a Administració Local que nomenés provisionalment un altre 

secretari. 

 

-El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que, pel que s’ha explicat a les reunions, ja s’ha 

arribat a un acord amb l’escola dr. Ferrer per començar a obrir els patis una estona dels 

dissabtes a la tarda, però demana si el grup de treball continuarà treballant per portar a terme 

tota la Moció i si ja està previst començar a parlar amb l’escola Vedruna i amb l’Institut Miquel 

Bosch.  

Sobre el procés que hi va haver de la zona esportiva i l’obertura d’aquests espais, demana si ja 

s’ha contemplat fer algun tipus de propaganda i si ja es va concretant. 

 

-La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa, sobre els patis oberts, explica que ja s’ha arribat a 

un acord a través del Consell escolar. 

 

-La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa explica que el Consell escolar va aprovar un horari 

de 3 a 5 de la tarda i que els van demanar que en el projecte que es redacta s’incorporessin 

alguns punts. Diu que un cop hi hagi el document preparat ja es podrà tirar endavant. 

 

-La regidora n’Elisabet Carracedo i Mañosa recorda que en un dels punts es demanava que 

també es parlés amb l’escola Vedruna i l’Institut.  

Explica que s’ha fet una assegurança nova per a l’escola i s’haurà d’adjuntar al document que 

s’elabori, fixar una data i fer la difusió corresponent. 



En referència al reglament de la zona esportiva, explica que els serveis jurídics externs hi han 

fet una primera revisió i que també s’ha passat a tots els grups perquè ho puguin examinar. 

Seguidament només quedarà fer-ne la difusió. Explica que l’espai més complicat han sigut les 

pistes de tennis i per aquest motiu es va haver de reunir amb el Club de Tennis per tal de 

concretar-ho millor. Us el tornaré a passar perquè l’acabeu de repassar i si hi ha alguna 

esmena me la feu arribar i d’aquesta manera ja el podrem donar per tancat. 

 

-El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer, sobre el procés participatiu de la Festa de la Verema i la 

Fira, diu que li va sorprendre el fet que totes les propostes que s’exposen s’hagin d’executar sí 

o sí més tard o més d’hora, i que si no respons no pots accedir a la següent pregunta. Com a 

usuari li va sorprendre aquest procediment i demana si es pot transmetre la seva opinió a les 

persones que han elaborat l’enquesta. 

 

-L’Alcalde en Josep Candàliga i Freixa diu que el mateix formulari de l’enquesta permet deixar 

comentaris. 

 

-La regidora na M. Pilar Valiente i Ballesteros explica que es va fer a partir d’una subvenció de 

l’any passat de la Diputació de Barcelona i són els que s’han encarregat d’elaborar aquest 

document. Afegeix que l’idea del procés és a llarg termini. També diu que la proposta va sorgir 

des de Diputació i també dels tècnics de l’Ajuntament. Recorda que es va fer una proposta de 

participació oberta i no vam tenir una suficient resposta potser perquè vam anar a buscar uns 

sectors molt específics per poder elaborar aquest document i, davant la poca implicació i per no 

perdre la subvenció, es va intentar elaborar un mínim de document per tal de poder començar a 

treballar. Això no vol dir que, després del resultat, no puguem tornar a seure per valorar-ho un 

altre cop, és per això que considerem una eina important per començar a treballar. 

 

-El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer demana com es planteja realitzar la difusió del Banc 

d’articles de neonats i infantils. 

 

-La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa respon que l’Ajuntament d’Avinyó va aprovar el 

conveni el dijous passat i nosaltres l’hem aprovat aquest dilluns 18. Ara ja només falta 

començar la difusió i, a partir d’aquí, esperar que portin els articles. És un tema que iniciarem la 

setmana vinent amb l’Educadora social.  

 

-El regidor n’Ernest Clotet i Berenguer diu que com que també hi haurà el tema dels patis 

oberts, potser es podria aprofitar per fer un díptic i passar-lo casa per casa amb totes les 

informacions. 

 

-La regidora n’Anna M. Ginesta i Franquesa diu que valoraran aquesta possibilitat. 

 



 

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

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

 


