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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS DEL DIA 16 

DE JULIOL DE 2015 

 

Núm. de la sessió:  9/2015 

DIA: 16 de juliol de 2015 

HORARI: De les 20:30 h a les 21:00 h 

LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 

CARÀCTER: Ordinari 

 

ASSISTENTS: 

En Josep Candàliga Freixa – ERC – AM 

N’Elisabet Carracedo Mañosa– ERC – AM 

Na Meritxell Bonastre Aris– ERC – AM 

N’Enric Forcada Valiente– ERC – AM 

N’Ernest Clotet Berenguer – CUP – PA 

N’Òscar Vilarassau Clotet – CUP – PA 

N’Israel Falcó Martínez – CUP – PA 

En Roger Genescà Campí – CIU 

Na Fina Montañola Cortina - CIU 

En Marc Torras Simon - CIU 

Na Mercè Simó Riba - CIU 

Sra. Montserrat Bach  i Pujol, secretària 

Sr. Albert Vilajoana i Español, interventor 

 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:  

En Manel Parreño Jiménez - CIU 

En Josep M. Artigas Feliu - CIU  
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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

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

 

2.- DETERMINACIÓ FESTES  LOCALS ANY 2016 

Vist el que disposa l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de 

la jornada de treball, jornades especials i descans, l’Alcalde-President proposa al Ple 

Corporatiu l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Determinar  els dies 5 i 6  de setembre de 2016 com a les dues festes de 

caràcter local. 

Segon.- Traslladar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació  de la 

Generalitat de Catalunya. 

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

 

3.- DETERMINACIÓ DIES FESTIUS  ADDICIONALS ESTABLIMENTS  
COMERCIALS ANY 2016  

Vist el que disposa l’article 5 de l’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, per la qual 

s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies 
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festius per als anys 2016 i 2017, l’Alcalde-President proposa al Ple Corporatiu 

l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Determinar  els dies 3 d’abril i 2 d’octubre de 2016 com els dos dies 

festius addicionals d’obertura comercial autoritzada aplicable al municipi d’Artés. 

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

de Catalunya. 

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

 

4.-  MODIFICACIÓ ACORD  DEDICACIÓ CÀRRECS ELECTES 

Es dóna compte de la proposta presentada per la regidoria d’Hisenda: 

“ANTECEDENTS 

En data 29 de juny de 2015, el Ple de l’Ajuntament d’Artés va aprovar les 

dedicacions dels regidors que exerciran el seu càrrec en règim de dedicació parcial.  

Vist que els regidors de la CUP no volen superar el llindar de les retribucions 

màximes establertes en el codi ètic del partit. 

Per tot això es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Modificar l’apartat tercer de l’acord aprovat el dia 29 de juny de 2015, en 

el qual estableix que el senyor Israel Falcó Martínez exercirà el seu càrrec en règim 

de dedicació parcial, amb una dedicació del 22 per 100 de la jornada i tenint una 

presència efectiva mínima a l’Ajuntament d’Artés de 8,25 hores setmanals, 

ampliant la dedicació al 30,4  per 100 de la jornada i tenint una presència efectiva 

mínima a l’Ajuntament d’Artés de 11,4 hores setmanals. 

Segon.-  Modificar l’apartat cinquè de l’acord aprovat el dia 29 de juny de 2015, en 

el qual estableix que el senyor Ernest Clotet Berenguer exercirà el seu càrrec en 

règim de dedicació parcial, amb una dedicació del 30 per 100 de la jornada i tenint 

una presència efectiva mínima a l’Ajuntament d’Artés de 11,25 hores setmanals, 

ampliant la dedicació al 41,4 per 100 de la jornada i tenint una presència efectiva 

mínima a l’Ajuntament d’Artés de 15,53 hores setmanals, i que el senyor Òscar 

Vilarasau Clotet, exercirà el seu càrrec en règim de dedicació parcial, amb una 

dedicació del 22 per 100 de la jornada i tenint una presència efectiva mínima a 

l’Ajuntament d’Artés de 8,25 hores setmanals, ampliant la dedicació al 30,4 per 100 

de la jornada i tenint una presència efectiva mínima a l’Ajuntament d’Artés de 

11,40 hores setmanals.” 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez explica que aquesta proposta correspon a la 

queixa que va fer CiU i que ara han corregit l’acord aprovat en el Ple anterior, 

d’aquesta manera els regidors de la CUP mantenen el mateix salari i la mateixa 

retribució però han augmentat la dedicació. 
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El regidor en Roger Genescà Campí agraeix al grup de la CUP el fet d’haver 

presentat aquesta correcció, ja que, tal com van dir, no trobaven lògic el que 

s’havia aprovat, després del què els mateixos membres de la CUP havien explicat 

en la campanya i troben molt correcte que per aquest motiu ara rectifiquin. El que 

no els acaba de quedar clar és que, inicialment, el tema dels salaris corresponien a 

unes dedicacions que anaven d’acord amb unes retribucions. Ara no saben si es 

dedicarà més temps o menys o si el que hi ha és un acord entre els diferents 

regidors pel que fa a un salari i no tant a una dedicació. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que bàsicament es tracta de la segona 

opció. 

 

Voten afirmativament: En Josep Candàliga Freixa, n’Elisabet Carracedo Mañosa, na 

Meritxell Bonastre Aris, n’Enric Forcada Valiente, n’Ernest Clotet Berenguer, n’Òscar 

Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 

S’abstenen: En Roger Genescà Campí, na Fina Montañola Cortina, en Marc Torras 

Simon i en Mercè Simó Riba. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 4 abstencions, el Ple de la Corporació aprova 

l’anterior proposta. 

 

 

5.-  APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER 

Es dóna compte del següent Dictamen presentat per la regidoria d’Hisenda: 

PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA 

En data 6 de març de 2015 s’ aprova per Decret d’ Alcaldia la liquidació de l’ 

Ajuntament d’ Artés de l’ exercici 2014. 

En l’ informe d’ intervenció d’ avaluació del compliment de l’ objectiu d’ estabilitat 

pressupostària que consta en l’ expedient es posa de manifest l’ incompliment de l’ 

objectiu d’ acord amb l’ article 16.2 del Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, 

atès que s’ incompleix la regla de la despesa, per lo qual s’ haurà d’ elaborar un Pla 

Econòmic  i Financer que permeti assolir el seu compliment en el termini d’ un any, 

de conformitat a allò establert en els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 

27 d’ abril, d’ estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

En data 6 de març es sol·licita a l’ Àrea d’ Hisenda, Recursos interns i Noves 

Tecnologies  de la Diputació de Barcelona la formulació del pla Econòmic Financer 

que permeti assolir el compliment de l’ objectiu d’ estabilitat pressupostària. 
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En data 13 de juliol de 2015, R.E. núm. 2011, té entrada a aquest ajuntament el 

pla de viabilitat econòmica elaborat per la  Diputació de Barcelona. 

Revisat per la intervenció municipal es troba correcte  al contemplar el compliment 

de la regla de al despesa en l’ exercici 2016 

Per tot això, a proposta del Regidor d’ Hisenda, i previ dictamen favorable de la 

Comissió Informativa , es proposa al Ple l’adopció dels següents  ACORDS : 

Primer.- Aprovar el Pla de viabilitat econòmica de l’ Ajuntament d’ Artés pel 

període 2015/2016. 

Segon.- Remetre el Pla de Viabilitat al Departament de Política Financera de la 

Generalitat de Catalunya per la seva aprovació. 

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

 

6.-  APROVACIÓ   PART PAGA EXTRAORDINÀRIA 2012 PERSONAL 
AJUNTAMENT 

A continuació es dóna compte de la proposta presentada per l’Alcaldia, que diu el 

següent:  

“ANTECEDENTS DE FET  

En aplicació de l’article 2 del Reial Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol, de 

mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat 

l’Ajuntament d’Artés no va poder abonar al seu personal, l’import corresponent a la 

paga extraordinària del mes de desembre de 2012, per donar compliment a 

l’esmentat requeriment legal imposat pel Govern. 

La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 

2015, estableix en la seva disposició addicional dotzena, que les Administracions 

Públiques podran abonar la part proporcional a 44 dies dels imports deixats de 

percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària de 

desembre de 2012 sempre que es compleixin els objectius d’estabilitat 

pressupostària i financera. 

L’esmentada Llei disposa, també, que el personal que en l’actualitat no es trobi en 

situació de servei actiu a l’Ajuntament, haurà de sol·licitar per escrit la recuperació 

de la part proporcional de l’esmentada paga. 

L’Ajuntament ha previst, en el pressupost municipal per a enguany, el retorn 

d’aquesta part de la paga. 

Vist l’informe favorable d’intervenció d´existència de consignació suficient per a fer 

front a aquesta despesa. 

Vist el Pla econòmic financer de l’Ajuntament d’Artés, redactat per la Diputació de 

Barcelona, que garanteix el compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
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d’estabilitat pressupostària i Estabilitat financera tot i contemplant el retorn del 

24,04% de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012. 

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

ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar la recuperació parcial de la paga extraordinària del mes de 

desembre de 2012 del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Artés. 

SEGON.- L’efectivitat de l’acord primer queda condicionada a l’aprovació, pel Ple, del 

Pla econòmic financer de l’Ajuntament d’Artés, abans esmentat, redactat per la 

Diputació de Barcelona. 

TERCER.- Traslladar aquest acord a la secció d’intervenció i tresoreria municipal.” 

 

El regidor en Roger Genescà Campí exposa que el seu grup votarà a favor, perquè ja 

en el seu dia van manifestar que trobaven injust que aquells Ajuntaments que havien 

fet més o menys bé els deures i que estiguessin sanejats a nivell econòmic no 

poguessin pagar als seus treballadors el 100% d’aquella paga doble. Ara en cobraran 

una part i per això els donarem suport. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior proposta. 

 

7.-  APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2014 

Seguidament es dóna compte del Dictamen presentat per la Comissió Informativa 

d’Hisenda que diu el següent: 

“Vist el compte general de l’exercici 2014 elaborat per la intervenció municipal, 

segons disposen els articles 208 i següents del Reial Decret 2/2004 pel qual 

s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes local i la Instrucció de 

Comptabilitat per a l’Administració Local Ordre EHA/4042/2004. 

Atès que el compte general, un cop format per la Intervenció, es va sotmetre a 

informe de la Comissió Especial de Comptes, constituïda pels regidors dels diferents 

grups polítics de la Corporació. 

Atès que el compte general amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes,  ha 

de ser exposat al públic per un termini de quinze dies, durant els quals vuit més els 

interessats poden presentar reclamacions, objeccions o observacions, els qual seran 

examinat per la Comissió Especial de Comptes. 

Vist que l’esmentat compte ha estat sotmès a informe de la Comissió Especial de 

Comptes, en sessió duta a terme el dia 14 de maig de 2015, i que ha estat informat 

favorablement per l’esmentada Comissió. 

Vist que el compte general ha estat exposat al  públic en el Butlletí Oficial de la 

Província de 11 de juny de 2015, durant 15 dies, i durant aquests 15 dies i 8 més 

no s’han presentat reclamacions. 
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Per tot això, a proposta del Regidor d’ Hisenda, i previ dictamen favorable de la 

Comissió Informativa , es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS : 

Primer.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament d’ Artés corresponent a 

l’exercici 2014. 

Segon.- Traspassar comptablement a patrimoni els resultats del exercici per import 

de 491.523,61 euros. 

Tercer.- Remetre a la sindicatura de Comptes de Catalunya els estats i comptes 

anuals que integren el compte general de l’Ajuntament.” 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior proposta. 

 

 

8.-  APROVACIÓ PREU PÚBLIC SUBMINISTRAMENTS DE VENDA  AL PÚBLIC 
EN EL MARC DE CONCERTS, ESPECTACLES I ALTRES ORGANITZATS PER 
L’AJUNTAMENT 

A continuació es dóna compte de la proposta presentada per la Comissió d’Hisenda 

que diu el següent: 

“Antecedents 

Des de la regidoria de Joventut, cultura i festes es proposa crear l’ordenança fiscal 

reguladora del preu públic per subministres de venda al públic en el marc de 

concerts, espectacles, festes o activitats socioculturals 

Vist l’article 127 en relació amb els articles 41 a 47 del DL 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com 

la resta de disposicions legals aplicables. 

ACORDS 

Primer.- Aprovar inicialment, de conformitat amb allò establert a l’article 127 en 

relació amb els articles 41 a 47 del DL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’ordenança fiscal número 37 

reguladora del preu públic per subministres de venda al públic en el marc de 

concerts, espectacles, festes o activitats socioculturals amb el següent text: 

“Ordenança fiscal núm. 37 

Preu públic per  subministres de venda al públic en el marc de concerts, 

espectacles, festes o activitats socioculturals 

Article 1  

Fonament i naturalesa  

D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del RDL 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, l’Ajuntament estableix el preu públic per subministres de venda al 
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públic en el marc de concerts, espectacles, festes o activitats socioculturals al 

municipi d’Artés i es regirà pel que es disposa en aquesta ordenança. 

Article 2  

Concepte  

El fet imposable està constituït per subministres de venda al públic i àpats en el 

marc de concerts, espectacles, festes o activitats socioculturals al municipi d’Artés .  

Article 3  

Obligats al pagament  

Estan obligats al pagament del preu públic les persones que es beneficiïn dels 

subministres a què es refereix l’article 2.  

Article 4  

Naixement de l’ obligació 

L’ obligació de pagar el preu públic neix amb l’ inici de la realització de l’ activitat 

que origina l’ obligació de pagar el preu públic. 

L’ Ajuntament podrà exigir l’ avançament o dipòsit previ de l’ import total o parcial 

del preu públic. 

Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament del preu públic l’ 

activitat administrativa no es presti o no es realitzi, aquella tindrà dret a la 

devolució de l’ import del dipòsit previ. 

Es consideraran com a causes no imputables a l’ interessat les baixes per malaltia o 

els canvis de domicili fora de la població d’ Artés. 

Article 5  

Quantia  

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la 

tarifa continguda a l’apartat següent.  

2. La tarifa d’aquest preu públic és:  

Aigua    1 € 

Refresc   1.5 € 

Combinat   4 € 

Tastets gastronòmics 2 € 

Mocadors   2 € 

Botifarrada o similar:  4 € 

Sopar popular:   6 € 

3. L’obligació de pagament del preu públic neix des de que es realitzi l’activitat a 

què es refereix l’article 2.  

Article 6 

Pagament 

El pagament del preu públic es realitzarà en règim d’autoliquidació.  
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L’autoliquidació es realitzarà en el moment de la sol·licitud o de la recepció del 

servei. 

Disposició final  

La present Ordenança  entrarà en vigor al dia següent al de publicació del text 

íntegre de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva 

modificació o derogació expressa.” 

Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat perceptiva, mitjançant la seva 

exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 

Província, pel termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 

examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. En el supòsit que 

no es presentin reclamacions l’ordenança esdevindrà definitiva.” 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior proposta. 

 

9.- DONAR COMPTE 2N TRIMESTRE 2015 TRESORERIA 

A la vista del que disposa l’article quart, apartat tercer, de la Llei 15/2010 de 5 de 

juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, l’Interventor 

dóna compte de l’informe corresponent al segon trimestre del 2015 sobre el 

compliment dels terminis previstos a l’esmentada Llei per al pagament de les 

obligacions de l’Ajuntament d’Artés. 

El Ple es dóna per assabentat de l’informe trimestral redactat per Intervenció i 

corresponent al segon trimestre del 2015. 

 

10.- ADHESIÓ PROTOCOL COL·LABORACIÓ SERVEI DE PRÉSTEC MATERIAL 
ESPORTIU AJUNTAMENT D’ARTÉS I DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

Atès el protocol de col·laboració que regularà el servei de préstec de material 

esportiu i recreatiu d’Esports de la Diputació de Barcelona amb els ens locals de la 

província de Barcelona,  l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artés l’adopció 

dels següents acords: 

PRIMER.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament d’Artés al protocol de col·laboració 

que regularà el servei de préstec de material esportiu i recreatiu d’Esports de la 

Diputació de Barcelona, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona, en sessió ordinària de data 12 de març de 2015, i de conformitat amb la 

minuta adjunta. 

SEGON.- FACULTAR al Sr. Alcalde perquè en nom i representació de l’ajuntament 

d’Artés, signi l’adhesió al protocol i la resta de documentació que sigui necessària 

per a portar a terme el present acord. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior acord. 
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11.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

No n’hi ha 

 

12.- DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN 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 del dia 8 de juliol de 2015. 

 

13.-PRECS I PREGUNTES 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, en relació a les fonts del municipi, i com ja va 

fer la CUP en el seu temps, demana sobre el fet que hi ha algunes fonts que no 

funcionen, i alguna que fins i tot potser no ha funcionat mai. Afegeix que en aquest 

moment de tanta calor seria interessant prioritzar aquest tema. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que aquesta setmana s’ha arreglat la font 

de la plaça Catalunya que no funcionava, així com la de la plaça Vella. Explica que 

no han pogut arranjar la del bosquet de l’Aplec perquè els falta un recanvi, però 

que s’està buscant des de la brigada.  

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana també per la font que hi ha al costat 

de l’escola bressol, la de davant la Llosa... 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente diu que prioritzaran aquest tema. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, en relació a la proposta que es va parlar en la 

Comissió Informativa sobre la possibilitat que un dels dos dies de festa local de 

lliure elecció fos el dia 2 de gener per a l’any 2017, demana que es treballi aquesta 

opció des de participació, amb la màxima implicació possible de gent, ja fos amb 

una consulta popular o amb alguna altra eina que es pugui comprovar si la gent 

prefereix o no aquest canvi. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer explica que la idea és fer-ho de forma 

participativa, i entre tots construir la commemoració del centenari de la Revolta 

dels Burots que hi va haver al municipi, però això és un tema que es vol treballar 
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entre tots i crear una comissió, tenint sempre present de fer-ho de manera 

participativa. 

 

El regidor en Marc Torras Simon explica que, arran d’aquests dies de tanta calor, la 

gespa de la piscina s’ha cremat i ha quedat molt malmesa i fins i tot hi ha llocs on 

no n’hi ha i demana si està previst fer algun tipus d’actuació a curt termini per 

millorar l’estat en què es troba. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que quan ell va entrar de regidor ja se la 

va trobar així, afegeix que hi va haver una manca de previsió els mesos de març-

abril, que és quan s’havia d’haver començat a cuidar. Diu que s’ha anat regant i 

que alguna zona ha millorat, però que hi ha zones que no els arriba l’aigua i que 

per tot això no sap fins a quin punt es podrà solucionar aquest tema aquest estiu. 

Finalment afegeix que, segurament, de cara l’any vinent, el que caldrà és fer un 

canvi de tota la zona verda de la piscina, perquè la que hi ha actualment té molts 

anys. 

 
L’Alcalde-president aixeca la sessió de la qual, com a Secretària, estenc aquesta 
acta. 
 
La Secretària,         Vist i plau 
       L’Alcalde,  
 
 
 
Montserrat Bach i Pujol    Josep Candàliga i Freixa 
 
Artés, 16 de juliol de 2015 
 

 


