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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS DEL 

DIA 22 DE DESEMBRE DE 2016 

 

 

Núm. de la sessió:  12/2016 

DIA: 22 de desembre de 2016 

HORARI: De les 20:30 h a les 21:05 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 Vilarasau Clotet – CUP – PA 

N’Israel Falcó Martínez – CUP – PA 

En Roger Genescà Campí – CIU 

Na Fina Montañola Cortina - CIU 

En Manel Parreño Jiménez – CIU 

Na Mercè Simó Riba - CIU 

En Josep M. Artigas Feliu – CIU 

Sra. Montserrat Bach Pujol, secretària 

 

 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:  

 

En Marc Torras Simon – CIU  

Sra. Mireia Serra Ferré, interventora 
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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

 

El Ple, per unanimitat, aprova les actes de les sessions anteriors. 

 

 

2.- ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 

2.1. APROVACIÓ XIFRA DEFINITIVA HABITANTS 2016 

 

Es dóna compte del Dictamen presentat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, el 

qual diu el següent: 
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Vist el resultat dels treballs de revisió del padró municipal d’habitants a 1 de gener 

de 2016 corresponent a la nostra població, segons la proposta definitiva tramesa 

per la Delegació de l’Institut Nacional d’Estadística a Barcelona en data 23 de 

novembre de 2016. 

L’Alcalde proposa al Ple de la corporació: 

Aprovar el Resum numèric definitiu següent: 

010 Artés Població total a 01-01-2016   5.596  habitants 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que aquesta reducció d’habitants es 

produeix per segon any consecutiu i demana si s’ha estudiat per quin motiu s’ha 

produït, ja que això no passava des de feia molts anys. Afegeix que la baixada de 

l’any anterior va ser simbòlica, d’una persona, però que aquest any ja passen a ser 

unes quantes desenes. Demana si hi han trobat alguna explicació. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que el motiu rau principalment en què 

hi ha habitatges amb gent empadronada que haurien de ser en un altre municipi, i 

que aquestes baixes es produeixen quan la responsable del padró fa les 

regularitzacions que són pertinents. També hi ha el tema de les persones d’origen 

no comunitari que s’han de regularitzar cada dos anys. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que aquesta tasca, però, es deu fer 

regularment. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que sí, que es fa de forma regular, però 

que quan hi ha més mobilitat d’habitatges passa això. 

 

La Secretària diu que es provable que hi hagi hagut més defuncions que 

naixements. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que és possible que entre naixements i 

defuncions hi hagi una diferència de 20 persones. Afegeix que ja demanaran la 

informació i la passaran als regidors. 

 

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

 

 

3.- ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
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3.1. APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER A 

2017 

 

A continuació es dóna lectura al Dictamen presentat per l’Àrea de Serveis Centrals, 

el qual diu el següent: 

El ple de la corporació de data 20 d’octubre de 2016 va aprovar provisionalment 

l’expedient de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017. 

Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació 

de tributs, i de modificació d’Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de 

gener de 2017, s’han presentat les següents reclamacions per persones legítimament 

interessades, d’acord amb el certificat emès per la Secretària de la Corporació de data 

19 de desembre de 2016. 

Al·legació n. 1, presentada Patrícia Martin Álvarez amb número de registre 

d'entrada: 3463 de data 9 de desembre de 2016, en la qual sol·licita la modificació 

de l’article 5.3 de l’Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns 

immobles, per tal d’afegir a la bonificació per família nombrosa també la de família 

monoparental. 

Al·legació n. 2, presentada per Núria Peraire Arissa amb número de registre 

d'entrada 3464 de data 9 de desembre de 2016, en la qual sol·licita la modificació 

de l’article 5.3 de l’Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns 

immobles, per tal d’afegir a la bonificació per família nombrosa també la de família 

monoparental. 

En data 19 de desembre de 2016 la Interventora municipal ha emès informe les 

conclusions del qual es transcriuen a continuació: 

“Informe: Aquesta Intervenció considera que procedeix la desestimació 

d'aquestes al·legacions pels següents motius:   

Els beneficis fiscals potestatius de l’Impost sobre béns immobles estan regulats en 

el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, en la qual només es preveu la bonificació 

per als supòsits de famílies nombroses. Aquesta intervenció considera que dites 

bonificacions, tal com estableix l'article 14 de la LGT, s'han d'aplicar en els seus 

termes estrictes i, per tant, no es pot aplicar una bonificació per a supòsits no 

previstos expressament en la llei.” 

De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de 

les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquesta 

comissió proposa al ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.-  Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Patricia Martin 

Álvarez, amb RE 3463 i la Sra. Núria Peraire Arissa amb RE 3464 pels següents 

motius: 
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“Els beneficis fiscals potestatius de l’Impost sobre béns immobles estan regulats en 

el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, en la qual només es preveu la bonificació 

per als supòsits de famílies nombroses. Les esmentades bonificacions, tal com 

estableix l'article 14 de la LGT, s'han d'aplicar en els seus termes estrictes i, per 

tant, no es pot aplicar una bonificació per a supòsits no previstos expressament en 

la llei.” 

Segon.-  Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 

Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 

haurà de regir per a l’exercici 2017 i següents, així com el seu text refós.  

Tercer.- Aprovar definitivament per a l’exercici de 2017 i següents la modificació 

de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text 

refós:   

Ordenança Fiscal núm. 1 

 

Ordenança Fiscal núm. 2 

 

Ordenança Fiscal núm. 3 

 

Ordenança Fiscal núm. 4 

 

Ordenança Fiscal núm. 5 

Reguladora de l’Impost sobre béns 

immobles 

Reguladora de l’Impost sobre activitats 

econòmiques 

Reguladora de l’impost sobre vehicles de 

tracció mecànica 

Reguladora de l’increment de valors dels 

terrenys de naturalesa urbana 

Reguladora de l’impost sobre 

construccions instal·lacions i obres 

  

Ordenança Fiscal núm. 10 

 

 

Ordenança Fiscal núm.11 

 

Ordenança Fiscal núm.  14 

 

 

 

 

Ordenança Fiscal núm.17 

 

 

Ordenança Fiscal núm. 25 

 

Ordenança Fiscal núm. 37 

 

Reguladora de la Taxa per recollida, 

tractament i eliminació i altres residus 

urbans 

Reguladora de la taxa per la prestació de 

serveis de cementiris 

Reguladora de la taxa per les entrades de 

vehicles a través de les voreres i les 

reserves de via pública per a aparcament, 

càrrega i descàrrega de mercaderies de 

qualsevol mena. 

Reguladora de la taxa per la prestació dels 

serveis d’ensenyaments especials en 

establiments municipals 

Reguladora dels preus públics per la 

venda de llibres i CDs 

Reguladora dels preus públics pel 

subministrament de venda al públic en el 
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Ordenança Fiscal núm. 38 

marc de concerts, espectacles, festes o 

activitats socioculturals 

Reguladora del preu públic per la 

prestació del servei d’atenció domiciliària 

Quart.- Notificar el present acord als interessats amb la relació dels recursos que 

s’hi poden interposar.  

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

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran 

objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

ANNEX 1 

S’han actualitzat els textos d’acord a la normativa vigent de totes les OF 

modificades. 

PROPOSTA DE MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS  

OF.1 IBI 

Article 5.- Beneficis fiscals potestatius 

1. 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.  

3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de 

titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a 

una bonificació del 80 per cent en la quota íntegra, sempre que l’immoble de què es 

tracti tingui un valor cadastral inferior a 70.000 euros i constitueixi l’habitatge 

habitual de la família. 

S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu 

en el padró municipal d’habitants.  

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

Establiment de tipus diferenciats, en funció dels usos: 

1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus 

de gravamen.  

2. El tipus de gravamen: 

2.1. El tipus de gravamen serà el 0,485 per cent quan es tracti de béns urbans, 

exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen a la taula annexa. 

2.2. El tipus de gravamen serà el 0,87 per cent quan es tracti de béns rústics 

2.3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials 

serà el 0,60 per cent. 
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A l’efecte de la determinació dels tipus de gravamen aplicables als béns urbans, 

d’acord amb els usos definits en la normativa cadastral, s’estableix la següent 

classificació de béns immobles i es determina el valor cadastral mínim, per a 

cadascun dels usos, a partir del qual seran d’aplicació els tipus incrementats.  

Aquests tipus només s’aplicaran al 10 per cent dels béns immobles urbans que, per 

a cada ús, tingui major valor cadastral.  

Taula annexa 

 

Ús Codi Tipus Valor cadastral mínim 

Industrial I-J 0,550 200.000 

Industria i serveis 

Comerç 

Turisme 

Esportiu 

ficines 

A-B, 

C-D, 

G-H, 

K-L, 

O-X 

0,550 

0,550 

0,550 

0,550 

0,550 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

3. L’ ajuntament exigirà un recàrrec del 50 per cent de la quota líquida de l’ impost 

als habitatges que es trobin desocupats amb caràcter permanent, si es compleixen 

les condicions que es determinin reglamentàriament. Aquest recàrrec, que s’ exigirà 

als subjectes passius d’ aquest impost, es meritarà el 31 de desembre i es liquidarà 

anualment per l’ajuntament una vegada constatada la desocupació del immoble. 

6. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les 

bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança  

OF.2. IAE 

CATEGORIA FISCAL VIES PÚBLIQUES 

 1A 2A 

Coeficient aplicable Passa de 1,8 a 1,9 Passa de 1,7 a 1,8 

Article 5. 

Beneficis fiscals de caràcter potestatiu: 

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  de la quota tributària, tal i com es detalla a continuació,, 

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. Aquest període caducarà, en tot 

cas, una vegada transcorreguts 5 anys. 

A partir del 1r any bonificació del 50% 

A partir del 2n any bonificació del 40% 

A partir del 3r any bonificació del 30% 

A partir del 4t any bonificació del 20% 
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A partir del 5è any bonificació del 10% 

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. 

c) Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja 

s'estava realitzant. 

d) Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de 

l'activitat per la qual ja s'estava tributant. 

Les bonificacions establertes en aquest article abasten exclusivament a la quota 

tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst en 

l’article 8 i modificada, si s'escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en 

l’article 9 d’aquesta ordenança. 

Les bonificacions s’aplicaran a la quota resultant d’aplicar, si és el cas, les 

bonificacions a què es refereixen els punts 5 i 6 de l’article 4 d’aquesta ordenança, i 

a les establertes en els apartats anteriors d’aquest article que siguin d’aplicació 

simultània. 

OF.3 VEHICLES 

Actualització text 

Treure bonificació 5.c) vehicles antiguitat > 40anys 

OF. 4. PLUSVALUA 

Art. 6.1. Canviar el percentatge de bonificació del 30 al 95%, en les transmissions 

de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu 

del domini que afectin a l’habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu 

per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els 

cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants. 

OF.5. ICIO 

Es modifiquen els beneficis fiscals, quedant igual el punt 2, d’obres per afavorir 

l’accés o habitabilitat  dels discapacitats i modificant el punt 1, que queda redactat 

com està a continuació 

Article 6è  

Beneficis fiscals de concessió potestativa  

1.- Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès 

o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric 

artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una 
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bonificació en la quota de l’impost en els termes que a continuació s’indiquen. 

Aquesta declaració correspondrà al ple de la corporació i s’acordarà, prèvia 

sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus 

membres.  

Per obtenir aquesta bonificació s’haurà de presentar memòria justificativa que 

acrediti l’especial interès o la utilitat per al municipi, i la bonificació en aquest cas 

serà del 90%. 

En tot cas es consideren obres d’especial interès o utilitat municipal les següents: 

- Les obres d’implantació d’energia solar tèrmica i / o plaques fotovoltaiques i 

altres energies alternatives, sempre que no sigui d’obligat compliment la 

seva implantació 

- Rehabilitació estructural/global d’edificis del nucli antic del municipi. (clau 1a 

i 1b) 

- Rehabilitació i millora de les façanes dels edificis del municipi. 

- Les obres d’implantació d’un sistema de reaprofitament d’aigües brutes o de 

pluja en nova edificació, rehabilitació, ampliació o millora  

a.- Bonificació del 95% 

• Les obres d’implantació d’energia solar tèrmica i / o plaques fotovoltaiques i 

altres energies alternatives, sempre que no sigui d’obligat compliment la 

seva implantació. Aquesta bonificació s’acreditarà mitjançant informe del 

tècnic municipal corresponent. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà 

condicionada a que les instal·lacions per produir calor incloguin col·lectors 

que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent 

• Rehabilitació i millora de les façanes dels edificis del municipi. 

b.- Bonificació del 90% 

• Rehabilitació estructural/global d’edificis del nucli antic del municipi. (clau 1a 

i 1b) 

c.- Bonificació del 70% 

• Les obres d’implantació d’un sistema de reaprofitament d’aigües brutes o de 

pluja en nova edificació, rehabilitació, ampliació o millora  

En aquests casos per aplicar la bonificació n’hi haurà prou per a la seva concessió 

que s’emeti un informe tècnic motivat on es deixi constància que les obres per a les 

quals es demana el benefici fiscal s’ajusten a les descrites en aquest apartat.  

Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les 

construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un 

supòsit i l’interessat no hagués manifestat cap opció per un o un altre, s’aplicarà 

aquell al qual correspongui la bonificació d’import superior. 

2. Gaudiran d’una bonificació del 90% les construccions, instal·lacions o obres que 

afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats. La base 

imposable sobre la qual s’aplicarà aquesta bonificació serà la corresponent 



 
 

10 

exclusivament al cost d’execució material de les obres esmentades. En els casos 

d’adaptació d’habitatges, caldrà aportar el certificat de discapacitat d’algun dels 

residents de l’habitatge, que acrediti que supera el barem de mobilitat reduïda, o 

que pateix una discapacitat que tingui relació amb les obres que es preveu 

efectuar. 

3. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats 

anteriors s’han de presentar en el moment de formular la sol·licitud de la llicència 

d’obres, la declaració responsable o la comunicació prèvia, referides en els apartats 

2 i 3 de l’article 9è d’aquesta Ordenança i hauran d’anar acompanyades de la 

documentació acreditativa. 

Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost 

parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es 

demana el benefici fiscal. 

El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la 

data de presentació de la sol·licitud. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la 

sol·licitud ha d’entendre’s desestimada. 

OF. 10 RECOLLIDA ESCOMBRARIES  

Actualització de preus d’acord a la proposta de la comissió del porta a porta 

OFICINES I SERVEIS 2017 

Oficines petita <80m2 149,15 

Oficina mitjana >80m2 155,09 

bancs 165,98 

BOTIGUES NO FORM  

Establiment comercial no alimentari petit <120m2 151,13 

Establiment comercial no alimentari mitjà >120m2 235,28 

Establiment comercial no alimentari gran >300m2 344,18 

BOTIGUES FORM  

Fruiteria/Floristeria petita 185,78 

garden gran 230,33 

Peixateria  185,78 

Carnisseries i tocineries 190,73 

Menjar preparat  180,83 

forn pastisseria 210,53 

PERRUQUERIES  

Perruqueria i estètica 175,88 

SANITAT  

Farmàcia 170,93 

SUPERMERCATS I CENTRES COMERCIALS  
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Supermercats i similars fins a 250m2 284,15 

Supermercats i similars de 250m2 a 500m2 479,20 

supermercats i similars de més de 500m2 659,40 

BARS, RESTAURANTS, RESIDÈNCIES  

Bar  299,00 

Restaurant fins a 150m2 190,10 

Restaurant mitjà>150m2 <300m2 368,30 

Restaurant gran>300m2 536,60 

Restaurant rural de cap de setmana 245,54 

Residència gent gran.Per una plaça de resident   

 Fundació Patronat de la Vil·la d’Artés 932,60 

 Residència Sant Victor 625,70 

CAMPINGS PISCINES /POLIESPORTIUS  

Esport / gimnàs 141,23 

TALLERS I INDÚSTRIES   

Tallers i indústries. =  o < 3 treballadors  146,33 

Tallers i indústries. 3<treballadors<12 201,77 

tallers i indústries 12<treballadors<30 263,15 

OF. 11 CEMENTIRI 

S’afegeix el preu per manteniment de columbaris 

Epígraf tercer. Conservació   

Nínxol  21,00 

Panteons  37,00 

Columbaris 10,00 

OF14. GUALS 

Reserves de la via pública: 

Article 6  

Quota tributària  

La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes: 

Guals: m.l. o fracció en excés 15,00 

Placa, per unitat 20,00 

Reserva de la via pública:  

Nucli urbà, per cada ml o fracció:  

menys de 6 hores 30,00 

Horari comercial 50,00€ 

permanent 75,00 



 
 

12 

Polígon: per cada 10ml o fracció:  

menys de 6 hores 75,00 

permanent 100,00 

Plaques reserva pública (unitat) 200,00 

OF. 17 ENSENYAMENTS ESPECIALS 

ENSENYAMENT DE CATALÀ:   
 

  Matrícula:  
 

  Nivell A   0 

  Nivell B 90 

  Nivells C i D 90 

  ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA:  
 

  Matrícula menors de 18 anys 50,00 € 

  Matrícula 18 anys o més 60,00 € 

  Matrícula cor infantil 25,00 € 

  Matrícula cor (menors 18 anys) o conjunt 

instrumental 
25,00 € 

  Matrícula cor (18 anys o més) o conjunt 

instrumental 
30,00 € 

  
 

€/mes 

  Taller 3, 4, 5, 6 anys (extraescolar prestada al 

municipi de Calders) 
18,00 € 

 

 

Sensibilització 3 i 4 anys (45 minuts) 18,00 € 

 

 

Sensibilització 5 i 6 anys 25,00 € 

 

 

Música per nadons (sense matrícula) 25,00 € 

  Iniciació 58,00 € 

  Elemental 1r i 2n 82,00 € 

  Elemental 3r i 4t 99,00 € 

  Grau mitjà 109,00 € 

  Instrument (cada 15 minuts) 22,00 € 

  Harmonia moderna-improvisació/llenguatge 41,00 € 

  Piano2 13,00 € 

  Grup de cambra o conjunt instrumental/cor 

d’adults/cor jove/ Combos joves 
16,00 € 

  Cor infantil 10,00 € 

  Foniatria 42,00 € 

  Ensemble 8,00 € 

  Lloguer violí o viola 5,00 € 

  Lloguer altres instruments 10,00 € 

  Repàs individual (15 minuts) 22,00   



 
 

13 

GIMNÀSTICA:  
 

  Preu adults  120,00 €/curs 

  PROGRAMA ACTIVEM-NOS I RESPIREM 
 

  Preu quadrimestre 30,00€ 

  Si es paga l’activitat anualment, s’establirà una reducció del 10% de l’import, 

resultant l’import anual de 81€, enlloc dels 90€. El càrrec es farà a principi del curs.  

O.F. 25 LLIBRES i CDs 

S’afegeix el llibre: 

Paisatges Geològics       19€ 

S’afegeix el CD 

Commemoració 50 anys amics de la sardana Artés  15€ 

O.F. 37 PREUS FESTES 

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 tipus 1:  3€ 

- Sopar popular tipus 2:  4€ 

- Sopar popular tipus 3:  5€ 

- Sopar popular tipus 4:  6€ 

- Sopar popular tipus 5:  8€ 

- Sopar popular tipus 6: 10€ 

- Sopar popular tipus 7: 12€ 

- Sopar popular tipus 8: 15€ 

- Tastets gastronòmics tipus 1: 1€ 

- Tastets gastronòmics tipus 2: 2€ 

Preus Verema: 

Tiquets de 6 tastos + copa 9,00 € 

Tiquets de 6 tastos 7,00 € 

1 copa 2,00 € 

Tiquets de 4 mossecs 6,00 € 

Sopar-maridatge de verema 35,00 €/persona 

1 ampolla cava  + placa regal 7,50 € 
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2 ampolles cava + placa regal + 

placa verema 

14,00 € 

Plaques d’anys anteriors CAVES I 

VEREMA 

1,50 € 

Preus productes Revolta dels Burots 

Samarreta màniga curta      7,00€ 

Adhesiu de roba brodat  3,00€ 

Adhesiu de roba vinil            2,00€   

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

què es refereix l’article 2.  

O.F. 38 Serveis Socials 

S’actualitza la forma de gestió dels cobraments de rebuts, tots es cobraran a la 2a 

quinzena del mes següent al servei prestat. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que ells votaran exactament el 

mateix que van votar el mes d’octubre, i per tant i per coherència, votaran en 

contra de les Ordenances. 

 

Se sotmet a votació aquest Dictamen:   

Resultat:  

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. 

Voten en contra: En Roger Genescà Campí, na Fina Montañola Cortina, en Manel 

Parreño Jiménez, na Mercè Simó Ribas i en Josep M. Artigas Feliu. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 5 vots en contra, el Ple de la Corporació 

aprova l’anterior Dictamen. 

 

 

3.2. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ACORD CESSIÓ GRATUÏTA AL SERVEI 

CATALÀ DE LA SALUT DEL SOLAR I EDIFICI DE CENTRE D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA D’ARTÉS 

 

Es dóna compte del Dictamen presentat per l’Àrea de Serveis Centrals, que diu el 

següent: 

Vist l’escrit registre d’entrada núm. 3077/2016, del dia 2 de novembre de 2016, 

tramés per la Directora de l’Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans del 

Servei Català de la Salut, en el qual ens fa trasllat de còpia de l’escrit de la Direcció 

General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya d’1 de setembre de 2016, en 
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virtut del qual ens indica la necessitat que es modifiqui la clàusula de reversió del 

solar i edifici del Centre d’Atenció Primària d’Artés, que conté l’acord de cessió 

adoptat pel Ple de l’Ajuntament d’Artés el dia 18 de desembre de 2014, en el sentit 

que el període de 30 anys computi a partir de la data d’entrada en funcionament 

del centre sanitari (21 de febrer de 2001) i no des de la futura signatura del 

document de cessió. 

A la vista del que s’ha dit, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- Modificar l’apartat tercer de l’acord de cessió gratuïta al Servei Català de 

la Salut del solar i edifici del Centre d’Atenció Primària adoptat pel Ple el dia 18 de 

desembre de 2014, que passa a tenir el següent redactat: 

“Tercer.- Acordar que si l’immoble cedit deixa de destinar-se a dita finalitat dins 

dels 30 anys següents, a comptar des del dia 21 de febrer de 2001, el bé objecte 

de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament d’Artés, en 

els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 

qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals (DOGC núm. 1076, de 

2/12/1988)” 

SEGON.- Traslladar aquest acord al Servei Català de la Salut. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup votarà a favor 

perquè el que s’està votant és la interpretació d’una Llei, tot i que els agradaria  

que s’hagués començat a comptar més tard per a recepcionar-lo perquè, d’aquesta 

manera, la Generalitat s’hauria fet càrrec del seu manteniment durant més temps. 

 

El Ple de la Corporació per unanimitat, i per tant amb el quòrum de majoria 

absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, aprova l’anterior 

Dictamen. 

 

 

3.3. APROVACIÓ ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE 

L’AJUNTAMENT D’ARTÉS I EL CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE 

RESIDUS, QUE REGULA ALGUNES PRESTACIONS DE SERVEIS I LES SEVES 

CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES, PEL QUE FA A LA RECOLLIDA I 

TRACTAMENT DE RESIDUS EN EL MUNICIPI D’ARTÉS 

 

Es dóna compte del Dictamen presentat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, el 

qual diu el següent: 

ANTECEDENTS 

Atès que en data 20 de juny de 2014, l’Ajuntament d’Artés i el Consorci del Bages 

per a la Gestió de Residus van signar un conveni de col·laboració per regular 
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algunes prestacions de serveis i les seves conseqüències econòmiques respecte a la 

recollida i tractament de residus al municipi d’Artés. 

Atès que segons la clàusula VII, la durada del conveni era d’un any, prorrogable 

automàticament per períodes iguals si cap de les dues parts no s’oposava a la 

pròrroga i ho comunicava a l’altre amb una antelació mínima de 3 mesos abans de 

la finalització del corresponent termini. 

Atès que segons l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, les pròrrogues dels 

convenis que comportin compromisos de despesa econòmica han de ser expresses. 

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

Primer.- Aprovar l’Addenda de pròrroga d’un any, des de l’1 de gener al 31 de 

desembre de 2017, del conveni entre l’Ajuntament d’Artés i el Consorci del Bages 

per a la Gestió de Residus que regula algunes prestacions de serveis i les seves 

conseqüències econòmiques, pel que fa a la recollida i tractament de residus en el 

municipi d’Artés. 

Segon.- Facultar el sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per 

a l’efectivitat d’aquest acord. 

Tercer.- Comunicar aquest acord al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. 

No obstant, el Ple, amb major criteri, decidirà. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que, tot i que el funcionament del Consorci 

del Bages per a la Gestió de Residus és consensuat, i que normalment es treballa 

en aquesta bona línia política, voldrien saber si des de l’Ajuntament s’ha fet un 

estudi d’aquest augment de preu i què pot significar en el cas del nostre municipi. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que la Interventora ja els passarà el 

càlcul que s’ha fet, però que el que sí és cert és que s’està fent una penalització de 

la fracció del rebuig, que les altres fraccions tenen, més o menys, els preus dels 

altres anys.  

 

El Ple, per unanimitat, aprova l’anterior Dictamen. 

 

 

4.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

4.1. APROVACIÓ REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS SOCIALS DE 

CARÀCTER ECONÒMIC DE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS 
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A continuació es dóna lectura del Dictamen presentat per l’Àrea de Serveis a les 

persones, el qual diu el següent: 

 

Vist l’avantprojecte elaborat per la Comissió d’estudi del Reglament municipal de 

prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament d’Artés. 

Vist l’Informe de Secretaria de data 19 de desembre de 2016 i de conformitat amb 

el que es disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal de 

Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 63 

del reglament d’obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 

179/1995, de 13 de juny. 

La Comissió de l’Àrea de Serveis a les Persones proposa al Ple l’adopció dels 

següents acords: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament municipal de prestacions socials de 

caràcter econòmic de l’Ajuntament d’Artés, en els termes en què figura en 

l’expedient. 

SEGON.- Sotmetre a informació pública i per un termini mínim de trenta dies, 

mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la província, en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el 

tauler d’anuncis de la Corporació, perquè es pugui examinar l’expedient i formular 

les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se 

reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat 

definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest 

Ajuntament. 

TERCER.- Facultar al sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de 

documents relacionats amb aquest assumpte. 

 

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

 

 

4.2. MOCIÓ EN SUPORT ALS SOM27 I MÉS 

 

Seguidament es dóna lectura a la Moció presentada pel grup municipal de la CUP 

Artés en suport als SOM27 i  més, la qual diu el següent: 

El 17 d’abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al 

Rectorat de la Universitat amb l'objectiu què s’apliquessin unes mocions aprovades 

democràticament pel Claustre de la Comunitat Universitària, el major òrgan decisori 

de la Universitat. Aquestes mocions demanaven, entre d’altres, que la UAB 
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desobeís la pujada de taxes del 66% i que s’establissin títols especials de transport 

públic pels estudiants de la UAB (T-UAB). Doncs, malgrat que l’òrgan més 

representatiu de la comunitat universitària aprovés dites mocions, l’Equip de 

govern, encapçalat pel Sr. Ferran Sancho, no va implementar aquestes mesures 

deliberadament.  

Després d’un mes d’ocupació intentant negociar amb l'equip de govern la 

universitat, sense cap tipus de resultat i sense que el govern de la universitat fessin 

cap intent de resolució amistosa del conflicte, es va aturar la tancada. Un cop 

finalitzada, algunes de les persones que van participar de la tancada i, també 

algunes que només hi van mostrar suport públic, van ser denunciades i 

posteriorment imputades, 25 estudiants, un treballador del Personal d’Administració 

i Serveis i un treballador del Personal Docent i Investigador. Aquestes 27 persones 

han rebut una petició del Ministeri Fiscal totalment desorbitada, demanant penes 

d'entre 11 i 14 anys de presó i demandes econòmiques que superen, en total, els 

400.000€. Aquest sumari judicial ha estat impulsat per la pròpia Universitat 

Autònoma de Barcelona, concretament per l’anterior equip de govern d'aquesta 

universitat, encapçalats per l'ex-vicerectora d’Estudiants, Sílvia Carrasco, militant 

d’ICV a Sabadell, que va confeccionar i fer arribar al cos de Mossos d'Esquadra una 

llista amb les persones que havien participat a la tancada. Fins a tal punt va arribar 

l’obsessió autoritària de l’Equip de Govern que es va encarregar la direcció lletrada 

de l’acusació particular a l’advocat Cristóbal Martell, un dels advocats més cars de 

Barcelona, qui també representa a Messi, Pujol i Nuñez, entre d’altres. 

Davant d'aquests fets el Ple de l'Ajuntament d’Artés vol manifestar: 

1.- Que l'educació pública, gratuïta i de qualitat s'ha de defensar davant dels 

intents d'elitització i de privatització.  

2.- Que el dret a la protesta amb accions simbòliques com l'ocupació d'espais en 

cap cas pot ser respost per part d'una universitat amb denúncies o per part de la 

fiscalia amb peticions de presó.  

3.- Que, en cap cas, una Administració Pública, com la Universitat Autònoma de 

Barcelona pot perseguir i reprimir judicialment la protesta social. 

4.- Que l’actuació de la Universitat Autònoma de Barcelona, els Mossos d’Esquadra i 

el Ministeri Fiscal en relació a aquestes 27 persones ha estat del tot 

desproporcionada, doncs la ocupació simbòlica d’un espai públic no pot comportar, 

de cap de les maneres una pena de presó, encara menys amb penes de més d’onze 

anys de presó.  

5.- Que l’exercici del dret a manifestar-se en pro d’una educació pública i de 

qualitat no pot constituir un delicte i, per tant, que cap persona pot ser 

condemnada per participar en la defensa dels Drets Col·lectius.  

6.- Que per aquests motius no s'ha de donar continuïtat al procés judicial. 

Per tot l'exposat anteriorment, s'acorda: 
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1.- Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública, gratuïta i 

de qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment 

dels seus recursos.  

2.- Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i e 

expressar la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat universitària, els 

seus familiars i amics. 

3.- Instar la lliure absolució de les 27 persones imputades pels fets a dalt 

referenciats.  

4.- Sol·licitar al Ministeri Fiscal que retiri les acusacions contra aquests membres de 

la comunitat universitària, al no ser admissible en una societat democràtica que es 

penalitzi la protesta, la dissidència, i menys encara que es sol·liciti presó per exercir 

Drets Fonamentals. 

5.- Que es trametin aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a 

l'Excm. Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola i 

a l'Excm. Fiscal en cap de Catalunya i a l'Organització Antirepressiva de l'Esquerra 

Independentista, Alerta Solidària.  

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa manifesta que “des d’Esquerra 

Republicana d’Artés entenem que és un tema molt delicat on cal trobar 

l’objectivitat, l’equilibri i la proporció en l’anàlisi dels fets ocorreguts i les demandes 

exposades en la Moció. Les circumstàncies de l’ocupació del rectorat el 2013 van 

ser complexes i van anar més enllà d’una protesta social. 

El text de la Moció no és precís en el relat de les circumstàncies: una Universitat 

pot reclamar i fer pressió respecte als imports dels transports públics, però no els 

pot fixar, malgrat ho aprovin els seus òrgans directius. 

El text de la Moció barreja conceptes que no s’haurien de barrejar: una cosa és una 

manifestació i una altra l’ocupació d’espais per la força, que en cap cas seria una 

acció simbòlica. 

El text de la Moció inclou comentaris referents a la militància política de 

determinades persones i fa referència a casos famosos de corrupció. És inapropiat 

si no va acompanyat d’una denúncia explícita; amb el redactat actual es limiten a 

fer insinuacions i sobreentesos. 

Estem totalment d’acord que la demanda d’11 a 14 anys de presó sí que és 

clarament desproporcionada pels fets relatats. 

En relació amb les sancions econòmiques, l’acusació valora en prop de 400.000 

euros els desperfectes que van causar al mobiliari urbà. Desconeixem si és una 

xifra acurada o no, o quins conceptes inclou. Certes informacions indiquen que s’hi 

inclouen els sous dels treballadors que no van poder anar a treballar. 

Refermem el nostre compromís amb una universitat pública de qualitat i on la 

renda econòmica no comporti cap limitació d’accés. La refermem si cal a través de 
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manifestacions pacífiques, dret de tot ciutadà o col·lectiu, però en cap cas podem 

estar d’acord amb les formes de protesta que fan malbé béns aliens, en concret els 

públics, i amb la coerció dels drets d’altres persones, com ara el dret a la circulació 

per espais públics i l’accés al lloc de treball. 

Per tot el que he exposat, el grup d’Esquerra d’Artés votarà en contra.” 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que, en aquest cas, i seguint una mica 

l’argumentació del grup d’Esquerra, el seu grup també votarà en contra. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez diu que només vol puntualitzar que tampoc és 

acurat el que ha manifestat la regidora n’Elisabet Carracedo, ja que la primera 

valoració van ser de 400.000 euros, però la mateixa universitat va rebaixar després 

aquesta xifra a 30.000 euros. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que ella es refereix només al que 

hi ha escrit en la Moció. 

 

Se sotmet a votació aquesta Moció:   

Resultat:  

Voten afirmativament: N’Ernest Clotet Berenguer, n’Òscar Vilarasau Clotet i n’Israel 

Falcó Martínez. 

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

Meritxell Bonastre Aris, n’Enric Forcada Valiente, en Roger Genescà Campí, na Fina 

Montañola Cortina, en Manel Parreño Jiménez, na Mercè Simó Ribas i en Josep M. 

Artigas Feliu. 

Vist el resultat de 3 vots afirmatius i 9 vots en contra, el Ple de la Corporació no 

aprova l’anterior Moció. 

 

 

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

No n’hi ha 

 

 

6.- DONAR COMPTE  DECRETS I ACORDS  JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

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 
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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. 43/2016. 

 

 

7.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 

 

El regidor en Roger Genescà Campí explica que en relació als processos de 

contractació, se’ls convida a formar part de les Meses i del Jurat que acaba escollint 

una empresa o una altra per a realitzar un determinat servei o fer alguna 

adquisició. Afegeix que, darrerament, els horaris de les meses a les quals se’ls ha 

convidat a formar part d’unes meses els ha limitat a la seva participació però que 

tot i així han intentat que algú del seu grup hi pogués assistir. Diu que tot i que 

poden participar a les meses, no poden participar en la redacció de les bases dels 

concursos i demana si podrien veure les bases abans d’aprovar-les per Junta de 

Govern. Ho demana perquè fa dos dies hi va haver la contractació d’una caldera i hi 

va haver uns licitadors que es van presentar amb unes calderes que tenien unes 

característiques diferents a les que es demanaven precisament en els plecs i, des 

del nostre punt de vista, pensem que potser no és del tot ètic d’excloure unes 

empreses perquè no tenen una màquina amb les característiques del tot concretes 

que es demanava. 

Per aquest motiu, demanen que això no torni a passar en el futur i per aquest 

motiu els agradaria participar en la fase d’elaboració de les bases. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que ho tindran en compte, que de la 

mateixa manera que els conviden a les Meses, els faran arribar tota la informació 

per tal que puguin fer les seves aportacions als plecs. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que han vist s’havien col·locat diverses 

papereres per diferents punts del municipi i demanen si se n’han adquirit de noves 

o són fruit d’alguna subvenció de la Diputació de Barcelona. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que les han comprat. Explica que van 

sortir unes ofertes de la mateixa empresa que porta el manteniment dels parcs 

urbans i se’n van comprar dotze. Afegeix que ja se n’han col·locat unes quantes, 

segons les indicacions de la responsable del servei del porta a porta. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí recorda que s’havia dit que s’apostaria per 

algunes papereres amb dos compartiments per estimular el reciclatge i demana per 

quin motiu no s’ha fet. 
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El regidor n’Enric Forcada Valiente explica que es van estar mirant diferents opcions 

per dividir les papereres però que no eren pràctics. Diu que fins i tot es van posar 

en contacte amb el municipi de Santpedor, ja que aquests havien dividit en dos 

compartiments les papereres, però els van dir que no els havia anat bé, que 

s’havien acabat trencant els compartiments i havien acabat sent papereres 

normals. Per aquest motiu, i juntament amb el Servei del porta a porta vam decidir 

el millor era posar dues o tres papereres juntes i pintades dels diferents colors. 

Com a prova s’ha començat a fer en alguna illeta com a la zona de l’skate parc. A la 

zona de l’Escola Bressol se n’ha posat una de groga, una de blava i una de color 

normal. També se n’ha posat una de color groc a la plaça Vella. A la biblioteca 

també n’hi ha una de groga. Ara només faltava que ens arribessin els adhesius 

identificatius. Si aquest sistema funciona, ho farem en altres llocs que siguin així 

més estratègics, tot i que segurament no es farà en el carrer Rocafort perquè per 

les característiques del carrer, tres papereres en línia no hi caben massa. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu recorda que en el Ple passat ja va comentar que 

queien trossos de la façana de Cal Cordé, pel cantó de la plaça de l’Església, i 

demana si ja s’ha contactat amb el propietari. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet respon que ja es va parlar amb els Serveis 

tècnics i es va enviar un requeriment al propietari. Diu que ara estan pendents de si 

responen o no, però que de totes maneres ho revisaran. Afegeix que ara tenen un 

llistat per poder revisar els requeriments que s’han enviat i que, si cal, els tornaran 

a enviar. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu diu que fa molt temps que aquesta façana està 

així. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet explica que s’han de fer tres requeriments, i si 

no responen, llavors ja es pot demanar pressupost i l’Ajuntament pot actuar 

directament. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu diu que quan faci més bon temps, el perill serà 

encara més gran perquè hi haurà més canalla que voltarà per aquell indret. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet repeteix que el requeriment està fet. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, en relació al tema de contractació de personal 

des d’aquí l’Ajuntament, diu que ja saben que hi ha la intenció de treure a concurs 
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les places d’Arquitecte i d’Arquitecte tècnic i demanen en quina fase es troba aquest 

tema. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que està en mans dels Serveis tècnics de 

Secretaria. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que es trauran el pròxim any. 

 

La Secretària afegeix que el gener començaran a treballar en aquest tema. 

 

La regidora na Fina Montañola Cortina recorda que fa un parell de plens van alertar 

en relació a un edifici del c/ Indústria, el qual té desperfectes en la façana, que 

cauen trossos i està protegit només amb una tanca. Demana com està aquest 

tema. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que ja s’han fet els tres requeriments, 

que ja s’ha aprovat el pressupost i està a punt que l’empresa executi les obres. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet afegeix que les obres començaran el dimecres 

que ve. 

 

Sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde-president aixeca la sessió de la qual, 

com a Secretària, estenc aquesta acta. 

 

La Secretària,         Vist i plau 

       L’Alcalde,  

 

Montserrat Bach Pujol    Josep Candàliga Freixa 

 

Artés, 22 de desembre de 2016 
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