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

DIA 17 DE MARÇ DE 2016 

 

 

 

Núm. de la sessió:  3/2016 

DIA: 17 de març 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 

En Marc Torras Simon – CIU 

Na Mercè Simó Riba - CIU 

En Josep M. Artigas Feliu – CIU – s’incorpora en el punt 3r de l’ordre del dia 

Sra. Llum Bruno Garcia, secretària 

Sra. Mireia Serra Ferré, interventora 

 

 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:  
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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

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

 

 

2.- APROVACIÓ PROPOSTA EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2016 

 

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

següent: 

Antecedents de fet 

1.- Vist el pressupost de l’exercici 2016 i havent-se de consignar 

pressupostàriament despeses que corresponen al funcionament ordinari dels 

serveis municipals, que no estan previstes en el pressupost vigent. 

2.- Vist que hi ha partides en el pressupost de despeses que no s’utilitzaran i dels 

quals s’ha fet la retenció de crèdit pertinent, mentre que hi ha partides de despeses 

que és necessari incrementar pel funcionament normal dels serveis municipals. 

4.- Vist l’Informe de l’Interventor i de l’estabilitat pressupostària 

Fonaments de dret 

Vist el que disposen els articles 177, 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora 

de les hisendes locals aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
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Vistos els articles 21.5 i 34 i següents del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, del 

Reglament de Pressupostos. 

Vistos els articles 7 a 18 de les Bases d’Execució del Pressupost 2016. 

Es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS 

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdits 1/2016 

per la modalitat de crèdits extraordinaris partides que seguidament es detalla: 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS           

    

Partides a donar de baixa     Partides a augmentar/crear   

4311 

22611 fira Artés 500,00   4311 47900 ajuts fira 500,00 

9120 

23300 Altres indemnitzacions 2.953,20   9120 48000 

Grup municipal 

ERC 925,60 

    9120 48001 

Grup municipal 

CUP 749,20 

    9120 48002 

Grup municipal 

CIU 1.278,40 

        

TOTAL PARTIDES A DISMINUIR 3.453,20   

TOTAL PARTIDES A 

AUGMENTAR 3.453,20 

Segon.- DONAR PUBLICITAT d’aquest acord de conformitat amb el que disposen 

els articles 169 a 171 del Text refós de la Llei d’hisendes locals i els articles 20 a 23 

del Real Decret 500/1990, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i 

exposició al taulell d’anuncis de la corporació durant un termini de 15 dies hàbils, 

durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar 

reclamacions al Ple. En el cas de no haver-hi reclamacions, l’expedient s’entendrà 

automàticament aprovat definitivament. 

Tercer.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient, una vegada estigui aprovat 

definitivament, a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 

Quart.-  DONAR TRASLLAT aquest acord a Intervenció. 

No obstant, el Ple decidirà. 

 

Se sotmet a votació aquesta proposta:   

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. 
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S’abstenen: En Roger Genescà Campí, na Fina Montañola Cortina, en Manel Parreño 

Jiménez, en Marc Torras Simón i na Mercè Simó Ribas. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 5 abstencions, el Ple de la Corporació aprova 

l’anterior acord. 

 

 

3.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 

 

Es dóna lectura a la proposta de modificació d’Ordenances Fiscals reguladores dels 

tributs municipals per a l’exercici 2016, presentada per l’Àrea de Serveis Centrals: 

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. 
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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. 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es 

proposa al Ple l’adopció dels següents 

A C O R D S 

Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2016 i següents la 

modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 

Ordenança Fiscal núm. 25 – preu públic pel subministrament de llibres 

d’Artés 

S’afegeixen llibres a la llista de venda: 

PREU LLIBRES:  

CALIDOSCOPI POÈTIC – Pere Feliu     5,00 € 

ESPIGOLANT – Francesc Blancher     5,00 € 

MISCEL·LANIA – Miquel Bosch i Jover     5,00 € 

25è ANIVERSARI – Raïm de Poesia d’Artés    5,00 € 

EL NORD EN LA MIRADA – Homenatge a Ton Cabra i Vilalta  5,00 € 

LA CATALUNYA REBEL – Josep Montoya i Pol Huguet  14,00 € 

Ordenança Fiscal núm. 7 – taxa per expedició de documents administratius 

6. Per expedició de còpies de plànols que hi ha en 

l'expedient de concessió de llicència d'obra  

5,00 + cost de les 

còpies 

Ordenança Fiscal núm. 19 – taxa pel subministrament d’aigua 

S’afegeixen aquests conceptes a la quota tributària. 

a) Compra aigua en alta part fixe    3,5023€/ab/mes 

b) Compra aigua en alta part variable    0,1899€/m3 

c)  Compra aigua en alta 2015     1,4140€/ab/mes 

Ordenança Fiscal núm. 21 – taxa per la prestació de serveis a la piscina 

municipal 

Es canvia de 16 a 18 anys els fills menors, mantenint quotes. 

1.- Abonament per temporada:  

Matrimoni o parella 75,00 
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Matrimoni o parella amb fills menors de 18 anys 85,00 

Família monoparental amb fills menors de 18 anys 65,00 

Majors de 16 anys 50,00 

Infantil de 5 a 15 anys 35,00 

Majors de 64 anys 20,00 

Menors de 5 anys Gratuït 

 

Ordenança Fiscal núm. 30 – taxa pel servei d’Escola Bressol 

S’aclareix que la bonificació del 15% per famílies nombroses o més d’un germà a 

l’escola Bressol s’aplicarà només sobre la quota única. 

Ordenança Fiscal núm. 36 – preu públic per cursos i/o tallers organitzats 

per l’Ajuntament. 

S’afegeixen aquests conceptes en l’article 5: 

Torneig de Volei Sorra: 15,00 € 

Torneig Futbol Sala Infantil: 30,00 € 

Torneig Futbol Sala adult: 100,00 € 

Activitat TIPUS 1: 15,00 € 

Activitat TIPUS 2: 20,00 € 

Sortida TIPUS 1: 23,00 € 

Sortida TIPUS 2: 36,00 € 

Sortida TIPUS 3: 48,00 € 

Sortida TIPUS 4: 51,00 € 

Sortida TIPUS 5: 54,00 € 

Ordenança Fiscal núm. 24 – taxa per la prestació de serveis d’intervenció 

administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 

sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 

responsable i pels controls posteriors a l’inici d’activitats 

Article 1.- Fonament i naturalesa 

En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les bases del règim local, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) 

del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i de conformitat amb el que disposen els 

articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels 

serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a 

través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, 

així com pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les 

revisions periòdiques. 

Article 2.- Fet imposable 
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1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com 

administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que 

es desenvolupin o realitzin en el terme municipal d’Artés s'ajusten a l’ordenament 

jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels 

ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84, 84 bis i 84 ter de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, per la normativa 

reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa reguladora 

dels espectacles públics i les activitats recreatives, per la normativa reguladora de les 

activitats innòcues i de baix risc, per la resta de normativa general o sectorial i per les 

ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a aquest Ajuntament 

per al control previ i posterior a l’inici de les activitats dels ciutadans i les empreses.  

2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que 

s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança. 

Article 3.- Subjectes passius 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a 

què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat i/o 

instal·lació que fonamenti la intervenció de l'administració municipal. 

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de 

cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en 

territori espanyol i a comunicar la designació a l’Ajuntament. 

Article 4.- Responsables i successors. 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 

tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 

físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 

General Tributària i a l’Ordenança General. 

Article 5.- Beneficis fiscals 

Gaudiran d’ una bonificació del 50 % 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 
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La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 

1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat 

projectada amb el planejament urbanístic. 
75 € 

2. Llicència ambiental municipal d’activitats exercides en locals 

tancats o recintes amb una superfície de fins a 500 m2, o de llur 

modificació substancial.  

450 € 

3. Llicència ambiental municipal d’activitats exercides en locals 

tancats o recintes amb una superfície de més de 500 m2, o de 

llur modificació substancial. 

900 € 

4. Informe preventiu en matèria d’incendis, emès per tècnics 

municipals. 
300 € 

5. Acte de comprovació, en matèria d’incendis, efectuat per 

tècnics municipals. 
500 € 

6.Comprovació de comunicació prèvia d’activitats amb 

incidència ambiental, exercides en locals tancats o recintes amb 

una superfície de fins a 500 m2, o de llur modificació 

substancial. 

400 € 

7. Comprovació de comunicació prèvia d’activitats amb 

incidència ambiental, exercides en locals tancats o recintes amb 

una superfície de més de 500 m2, o de llur modificació 

substancial. 

600 € 

8. Llicència d’obertura d’establiments o de llur modificació 

substancial per dur a terme espectacles públics i activitats 

recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de 

fins a 500 m2. 

600 € 

9. Llicència d’obertura d’establiments o de llur modificació 

substancial per dur a terme espectacles públics i activitats 

recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de 

més de 500 m2.  

900 € 

10. Comunicacions previstes al Decret 112/2010 del 21 d’agost 

pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 

activitats recreatives i a l'Ordenança Municipal: 

 

10.1. Obertura d’establiments dedicats a espectacles i 

activitats recreatives: 
 

Locals o recintes de fins a 500 m2. 300 € 

Locals o recintes de més de 500 m2. 600 € 

10.2. Modificació no substancial dels establiments. 200 € 
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10.3. Modificació de les activitats recreatives i espectacles que 

es duen a terme en establiments dedicats a activitats a 

espectacles i activitats recreatives que no estan sotmesos a 

requeriments addicionals als exigits per a l’atorgament de la 

llicència, autorització o per a la presentació de la comunicació 

prèvia (art. 128.1 Reglament). 

450 € 

10.4. Organització d’actuacions en directe en establiments 

recollits a l’annex I del Reglament. 
100 € 

10.5. Comprovació de la comunicació d'espectacles públics o 

d’activitats recreatives de caràcter extraordinari. 
100 € 

10.6.Comprovació de la comunicació d’establiments no 

permanents desmuntables. 
200 € 

11. Comprovació de les activitats mòbils de caràcter 

temporal. 
75 € 

12. Comprovació comunicació per l’obertura d'establiments de 

l’annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació 

de l’activitat administrativa. 

400 € 

13. Tramitació declaració responsable per l’obertura 

d’establiments de l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 

de simplificació de l’activitat administrativa.  

200 € 

14. Tramitació revisió de llicència ambiental municipal  400 € 

15. Tramitaciórevisió de llicència d’obertura d’establiments per 

dur a terme espectacles públics i activitats recreatives. 
400 € 

16. Tramitació control inicial de les activitats sotmeses a 

llicència ambiental municipal quan el control el duen a terme 

tècnics municipals. 

400 € 

17. Tramitació control inicial d'establiments no permanents 

desmuntables i espectacles públics. 
400 € 

18. Tramitació comprovació de la comunicació de canvis no 

substancials amb incidència ambiental de les activitats i 

instal·lacions subjectes a llicència ambiental. 

200 € 

19. Tramitació comprovació de modificacions d’activitats 

sotmeses al règim de comunicació ambiental.  
200 € 

20. Tramitació comprovació del canvi de titularitat de la 

llicència o dels efectes de la comunicació. 
75 € 

21. Tramitació de llicència d'establiments no permanents 

desmuntables. 
200 € 

22. Tramitació de llicència per als espectacles públics i les 400 € 
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activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la 

Llei 11/2009, de 6 de juliol). 

23. Tramitació de llicència d’establiments o activitats 

específiques regulades per normativa sectorial distinta de 

l’esmentada en els apartats anteriors. 

400 € 

24. Tramitació de comprovació de comunicació de l’obertura 

o posada en funcionament establiments o activitats regulades per 

normativa sectorial distinta de l’esmentada en els apartats 

anteriors. 

400 € 

25. Tramitació de comunicació de la clausura d’activitats amb 

incidència ambiental. 
200 € 

 

Article 7.- Acreditament 

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que 

constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita activitat en 

la data de presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el 

subjecte passiu la formula expressament. 

2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se 

verificat o comprovat prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a 

què fa referència l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï 

efectivament l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. 

3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la 

seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o 

desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi 

practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades.  

Si el desistiment es formulés abans de la finalització del procediment previst per a 

la tramitació de la llicència o de la finalització de les activitats administratives de 

control, quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de 

comunicació prèvia, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 50 per cent de les 

que s’assenyalen en l’article 6, sempre que l’activitat s’hagués iniciat efectivament. 

Article 8.- Règim de declaració i ingrés 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a 

instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la instància que 

iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès 

d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver 

efectuat el pagament de la taxa. 

2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que 

la notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament. 



 
 11 

Article 9.- Infraccions i sancions 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 

regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la 

Llei General Tributària i l’Ordenança General. 

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança  

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 

aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a 

preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, 

amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels 

preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

Disposició final 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 

sessió celebrada el 17 de març de 2016, entrarà en vigor al dia següent al de 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o 

derogació expressa. 

Segon.-  Imposar les taxes per prestació de serveis públics i aprovar les 

Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es detallen: 

Ordenança Fiscal núm. 18 – taxa pel servei de préstec de material 

municipal 

(S’adjunta com a annex) 

Tercer.- Aprovar la derogació de l’ordenança fiscal número 31 reguladora de la 

taxa per la utilització de la deixalleria municipal. 

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

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran 

objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

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. 

Annex 

TAXA PEL SERVEI DE PRÉSTEC DE MATERIAL MUNICIPAL 
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Article 1. Fonament i naturalesa  

D'acord amb el que disposa l'article 57 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 

15 a 19 d’aquest text legal, l'Ajuntament estableix la taxa per la prestació del 

servei de préstec de mobiliari de propietat municipal, que es regirà per la present 

Ordenança. 

Article 2. Fet imposable  

1. El fet imposable de la taxa el constitueixen les prestacions patrimonials de 

caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin el 

préstec de cadires, taules, entarimat, tanques o qualsevol altra bé moble de 

propietat municipal. 

Article 3. Subjectes passius  

Són subjectes passius de la taxa les persones o entitats que sol·licitin o es 

beneficiïn de la prestació dels serveis a què es refereix aquesta ordenança. 

Article 4. Responsables 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 

tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària 

Article 5. Beneficis fiscals 

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del 

deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 

Article 6. Quota tributària 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  

MATERIAL PREU (Euros/unitat/dia) 

Taules 1€ 

cadires 0,50€ 

2. L’equip de so, el projector i les carpes seran objecte de cessió únicament a 

entitats del municipi de forma gratuïta previ dipòsit d’una fiança de 50€ 

cadascun per tal de garantir la devolució en perfectes condicions.  

Plats, gots, porrons, gerres i caixes de plàstic es cediran únicament i 

gratuïtament a les entitats del municipi tenint en compte l’article 7.6 

d’aquesta ordenança. 

3. És a càrrec del beneficiari del préstec la recollida i retorn del material 

prestat.  

3. Les entitats sense ànim de lucre del municipi, legalment constituïdes d’acord 

amb l’article 321 i següents de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del 

Codi Civil de Catalunya, i inscrites al registre d’entitats de l’Ajuntament, gaudiran 
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d’una bonificació del cent per cent de l’import de la taxa, sempre i quan l’activitat 

per la qual se sol·licita la prestació de béns mobles municipals es consideri d’interès 

públic, i la naturalesa de l’activitat sigui adequada a les finalitats i objecte social de 

l’entitat sol·licitant. Si l’activitat realitzada es considera una activitat lucrativa, no hi 

haurà bonificació. 

Article 7. Sol·licitud i autorització del préstec 

1. Els interessats en el préstec de material presentaran una sol·licitud en el registre 

general de l'Ajuntament, amb una antelació mínima de 15 dies al dia del préstec, 

en la que consti:  

a. detall suficient del material que demanen  

b. el motiu pel qual el demanen  

c. dia, hora i lloc que el demanen  

d. compromís de recollir i retornar el material, o motivació per la qual 

proposen que el material el reculli i el retorni personal municipal.  

2. Vista la sol·licitud, l'Ajuntament podrà autoritzar, denegar o condicionar el 

préstec, segons les circumstàncies que concorrin en cada cas i la disponibilitat del 

material, tenint en compte especialment l'interès públic de l'activitat per la qual 

demanen el material.  

3. Excepcionalment i per causa justificada d'interès municipal, l'Ajuntament podrà 

autoritzar el préstec del material encara que la sol·licitud no hagi estat formulada 

amb l'antelació fixada en el paràgraf primer.  

4. En cas de diverses sol·licituds simultànies, el criteri que se seguirà per a 

l'autorització serà el següent ordre de preferència:  

1. Entitats i associacions sense fi de lucre del Municipi  

2. Ajuntaments i Entitats sense fi de lucre de la Comarca  

3. Particulars empadronats a Artés 

4. Particulars no empadronats  

5. Ordre de presentació de la sol·licitud.  

 

5. El sol·licitant resta obligat a vetllar per la correcta utilització del material i es fa 

responsable dels desperfectes ocasionats per negligència o mal ús.  

6. El material es retornarà en les mateixes condicions que s’ha cedit. En el cas de 

produir-se algun desperfecte o pèrdua, n’haurà d’assumir el cost vigent per a la 

seva reposició. En el moment d’entrega i recollida del material serà imprescindible 

la signatura del full de lliurament de material municipal, per part del personal 

municipal i de l’usuari. 

Article 8. Ingrés de la taxa 
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1. L'Ajuntament exigirà l'ingrés de la taxa o fiança prèviament al lliurament al 

beneficiari del material prestat.  

2. Una vegada acabat el préstec l'Ajuntament efectuarà una liquidació 

complementària si el beneficiari ha incomplet les condicions del préstec i/o ha 

ocasionat despeses municipals addicionals o ha ocasionat danys al mobiliari. 

Article 9. Infraccions i sancions 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 

regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la 

Llei General Tributària i  l’Ordenança General. 

Article 10. Gestió per delegació 

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació  del tribut han estat delegades total o 

parcialment  en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles 

anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients 

per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 

passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 

derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.   

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 

Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General 

de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos 

locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que 

delegaren les seves facultats en la Diputació. 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 

referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 

normes posteriors 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 

aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 

es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 

modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 

preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 

Disposició final 

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Artés, a 17 de 

març de 2016 començarà a regir l’endemà de la seva publicació definitiva al BOPB i 

continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació i regirà fins la 

seva modificació o derogació expressa. 
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Intervé l’Alcalde i comenta que caldria realitzar unes esmenes, que serien les 

següents: 

-Ordenança Fiscal núm. 21:  Taxa per la prestació de serveis a la piscina 

municipal: 

Es mantenen les quotes. Els canvis són: 

1.- Es canvia de 16 a 18 anys en els abonaments familiars. 

2.- Majors de 65 anys enlloc de 64 i s’hi afegeixen les persones jubilades i 

pensionistes 

3.- Se suprimeix la bonificació del 20% de la tarifa a les persones amb discapacitat 

ja que s’inclouen en la tarifa de pensionista 

4.- Es crea una bonificació del 20% pels acompanyants de les persones amb 

discapacitat de mobilitat certificada. Aquests descomptes no són acumulables amb 

altres. 

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 de 16 anys 50,00 

Infantil de 5 a 15 anys 35,00 

Majors de 65 anys, jubilats o pensionistes 20,00 

Menors de 5 anys Gratuït 

 

-El punt segon relatiu a la imposició de la taxa pel servei de préstec de material 

municipal, es retira, modificant el punt tercer que queda com a segon, i així 

successivament. 

 

Seguidament es passa a la votació de les esmenes proposades: 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova les esmenes proposades. 

 

A continuació, en relació a les modificacions, el regidor en Manel Parreño Jiménez 

explica el posicionament del seu grup, diu que a ells els hauria agradat treballar 

més el tema de l’Ordenança que fa referència a l’aigua, perquè afecta a tots els 

ciutadans, a tot el poble. Els agradaria haver pogut treballar millor aquesta 

ordenança, ja que els dóna la sensació que el que s’ha fet ara és un pedaç per tirar 

endavant, i per una altra banda saben que és una taxa que està pendent pel tema 

que hi ha amb la concessionària, amb la qual s’ha de renovar el contracte, o bé 

tornar a sortir en concessió el servei, tot i que saben que s’ha d’apujar perquè des 

del Consell Comarcal ve marcat un cost i un preu del litre d’aigua, però pensen que 
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s’hauria de presentar un preu definitiu. Per aquest motiu, el seu posicionament serà 

l’abstenció. 

 

Se sotmet a votació aquesta proposta de modificació:   

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. 

S’abstenen: En Roger Genescà Campí, na Fina Montañola Cortina, en Manel Parreño 

Jiménez, en Marc Torras Simón, na Mercè Simó Ribas i en Josep M. Artigas Feliu. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 6 abstencions, el Ple de la Corporació aprova 

l’anterior acord. 

 

 

4.- APROVACIÓ PROPOSTA EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL CRÈDITS REC 

01/16 

 

Es dóna compte de la proposta presentada per l’Àrea de Serveis Centrals, la qual 

diu el següent: 

Vist l’informe d’Intervenció on es posa de manifest les incidències jurídico-

econòmiques, afectant a l’estat de despeses com a conseqüència de l’existència de 

factures que figuren a la relació annexa per import de 14.049,07 €, corresponents a 

la prestació de serveis, subministraments i treballs diversos acreditats per diferents 

proveïdors com a conseqüència de la realització de despeses sense consignació 

pressupostària pel conjunt de la despesa, i d’ acord amb l’ annex que s’ adjunta 

al present. 

Aquestes factures han estat degudament conformades per les diferents regidories i 

reuneixen els requisits adients per pagar-les i, per tant, és procedent que la 

Corporació les aprovi i reconegui el crèdit que representa. 

L’article 18è de les Bases d’execució del pressupost, relatiu als requisits previs a 

l’aprovació de les factures, estableix que hauran de ser conformades pel regidor o 

tècnic de l’àrea corresponent així com fiscalitzades prèviament per la Intervenció. 

Atès l’article 173 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, respecte de l’exigibilitat 

de les obligacions prerrogatives i limitació dels compromisos de despesa i, en 

concret, l’apartat cinquè de l’esmentat precepte, que estableix que no es podran 

adquirir compromisos de despesa per quantia superior a l’import dels crèdits 
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autoritzats en l’estat de despeses, essent nuls de ple dret els acords que no 

respectin l’esmentada norma. 

Atès l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 

el capítol I del títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i article 50 del 

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i regim jurídic de les entitats locals, sobre la 

competència del Ple de la Corporació pel reconeixement extrajudicial de crèdits, 

quan no existeixi consignació. 

Atès que el dèficit produït serà finançat amb els crèdits de l’exercici 2016, i per tant 

restarà condicionat el seu pagament a la consignació efectiva del pressupost vigent, 

resultant que hi ha suficient crèdit a les partides corresponents. 

Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa d’ Hisenda, l’adopció 

dels següents A C O R D S: 

Primer.- RECONÈIXER a favor dels creditors que figuren a la relació annexa, per 

import de 14.049,07 €, la prestació de serveis, subministrament i treballs diversos, 

doncs es tracta de prestacions efectivament realitzades i conformades 

oportunament per les diferents àrees, als efectes d’imputar-les a les corresponents 

partides del pressupost del 2016. 

Segon.- Comunicar el present acord als serveis afectats. 

 

Se sotmet a votació aquesta proposta:   

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. 

S’abstenen: En Roger Genescà Campí, na Fina Montañola Cortina, en Manel Parreño 

Jiménez, en Marc Torras Simón, na Mercè Simó Ribas i en Josep M. Artigas Feliu. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 6 abstencions, el Ple de la Corporació aprova 

l’anterior proposta. 

 

 

5.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA CONCURS PÚBLIC CONCESSIÓ AJUTS FIRA 

2016 

 

Es dóna compte de la proposta presentada per l’Àrea de Serveis Centrals que diu el 

següent: 
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Antecedents 

Vistes les bases que regulen els ajuts de l’Ajuntament d’Artés a les empreses del 

municipi per al foment del desenvolupament econòmic local, aprovades pel Ple de 

l’Ajuntament d’Artés en sessió del dia 19 de juliol de 2012 i publicades en el Butlletí 

Oficial de la Província del dia 8 d’octubre de 2012. 

Aquesta regidoria proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS 

Primer.- Convocar el concurs públic per a la concessió d’ajuts a les empreses del 

municipi per al foment del desenvolupament econòmic local, amb càrrec a la 

partida 4311.47900 del pressupost d’aquest Ajuntament, condicionat a l’aprovació 

definitiva de la MC1/2016. 

Segon.- Donar publicitat del present acord al Butlletí Oficial de la Província, el 

termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils comptadors a partir de 

l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria. 

No obstant el Ple decidirà 

 

El regidor en Roger Genescà Campí reitera el que ja han sol·licitat en altres 

ocasions i és que l’Ajuntament no requereixi a les empreses, que puguin fer ús 

d’aquestes subvencions, aquella documentació que ja disposi d’elles. 

 

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

 

 

6.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ENTITATS 2016 

 

Es dóna compte a la proposta presentada per l’Àrea de Serveis a les Persones: 

Vist l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Artés, que fou aprovada 

per acord de Ple de data 17 d’abril de 2008 i modificada pel Ple del dia 20 de febrer 

de 2014. 

Atès que aquesta ordenança estableix que la concurrència competitiva és la forma 

ordinària de concessió de subvencions. 

Per tot això aquesta Alcaldia proposa l’adopció per part del Ple dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions per a les 

activitats a realitzar durant l’exercici 2015. 

Segon.- Publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,  

en el tauler d’anuncis i a la web de la corporació www.artes.cat. Una referència 

d’aquest anunci s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa explica que s’aproven pels mateixos 

imports i el mateix procediment per les culturals, les educatives i les esportives que 

en l’últim exercici. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer explica que per a la convocatòria de solidaritat 

i cooperació s’ha fet una modificació, perquè hi havia una part de la partida que 

s’acabava destinant a urgències internacionals i que no anava destinat directament 

a subvencions d’entitats i ara s’ha modificat la partida que va directament a 

urgències internacionals i s’ha reduït la partida de subvencions i una part va al 

Consell de Cooperació que s’ha creat i que pot gestionar directament la part que 

se’ls assigna. 

 

Se sotmet a votació l’anterior proposta:   

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. 

S’abstenen: En Roger Genescà Campí, na Fina Montañola Cortina, en Manel Parreño 

Jiménez, en Marc Torras Simón, na Mercè Simó Ribas i en Josep M. Artigas Feliu. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 6 abstencions, el Ple de la Corporació aprova 

l’anterior proposta. 

 

 

7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

No n’hi ha 

 

8.- 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 núm. 10/2016. 
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9.-PRECS I PREGUNTES 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si els poden explicar com està el tema 

de la fibra òptica, perquè els arriba informació que diu que hi ha dos operadors 

treballant a Artés, afegeix que han vist tanques en alguns carrers, suposen que 

preveient una possible obertura dels creuaments per passar la fibra òptica. Diu que 

voldrien saber quan es preveu que estiguin fets aquests treballs, i si el 

desplegament de fibra òptica es farà tot de forma soterrada o bé hi haurà una part 

que es farà penjat a les façanes. També volen saber si es preveu que les mateixes 

empreses que obrin els carrers instal·lin tubs amb previsions de possibles 

ampliacions. Demana quines empreses faran l’obertura dels carrers i si això tindrà 

una supervisió per part dels tècnics de l’Ajuntament. Afegeix que creuen que seria 

necessari ampliar una mica la informació que pugui rebre el ciutadà sobre aquest 

tema. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que, en aquests moments, hi ha dos 

operadors que han entrat la petició i que són Próxima Telecom i CITTEC, els quals 

han presentat el seu Pla de desplegament i la declaració responsable. Explica que 

com a operadors han de complir la Llei de Telecomunicacions, la qual, a nivell 

d’Europa,  marca unes pautes i uns criteris, pels quals qualsevol operador de fibra 

òptica pot començar el desplegament fent aquesta declaració responsable. També 

és veritat que, des de l’Ajuntament, es vol fer un millor control des dels Serveis 

Tècnics: saber com i què es vol fer i per això es va demanar el pla de 

desplegament, tot i que hi havia contradiccions en relació a l’obligatorietat de 

presentar aquesta documentació, però políticament i des dels Serveis Jurídics i 

Tècnics van creure convenient que se’ls requerís, i en aquest cas les dues empreses 

ho han presentat.  

El desplegament, en principi, es farà vist per façana i en alguna part també 

s’utilitzaran canalitzacions com les que hi pot haver de telefònica. En els punts de 

creuament que heu vist són necessàries per creuar d’una part del municipi a l’altre. 

El que sí que es va demanar a les empreses és que els fils no vagin creuant a 

banda i banda del carrer, que  en aquests casos  fossin soterrats i amb els requisits 

marcats pels Tècnics municipals. 

Els Serveis Tècnics també els han comunicat que, si cal, hauran de demanar el 

permís de carreteres i que es passin dos o tres tubs per creuament, tot i que això ja 

es fa sempre també amb els altres serveis. Només cal estar al cas perquè puguem 

utilitzar les mateixes rases per posar algun tub més.  
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Pel que fa a les empreses, a més de Próxima Telecom i CITTEC, és possible que hi 

hagi una tercera i fins i tot una quarta empresa, que podrien ser Orange o 

Telefónica. Explica que l’empresa CITTEC vol operar a Calders i per aquest motiu és 

possible que la urbanització Vista Pirineu pugui tenir també aquest servei. Atesa la 

petició dels veïns d’aquesta urbanització, també s’ha demanat a Próxima Telecom 

que es posin en contacte amb els veïns d’aquesta urbanització per oferir-los el 

servei. En alguns casos, com en masies, a través de radiofreqüència, tot això ja 

s’anirà veient. 

Tant CITTEC com Próxima Telecom creuen que aquest mes d’abril o el maig ja 

començaran a tenir altes al municipi. 

Afegeix que l’Ajuntament no es pot posar en el tema de comercialització i 

informació de les dues empreses. Explica que una de les empreses ja ha posat un 

punt de servei i que l’altra vol obrir també un espai per informar. És important que 

els punts siguin dins el municipi perquè seran més accessibles per als ciutadans i 

podran valorar una mica els preus que ofereix cadascuna. Tot això està regulat per 

les normatives europees, i això vol dir que els preus tampoc se’ls poden inventar.  

Llavors, potser, dependrà del servei que ofereixi cadascuna, potser dependrà de la 

capacitat que puguin donar, segons el tema de permanències...tot i que això ho 

desconeix una mica. 

Diu que els faran arribar un document detallat des dels Serveis jurídics de 

l’Ajuntament que marca unes prioritats bàsiques que l’Ajuntament podien requerir a 

les empreses que operessin dins del municipi. Ara, quan veiem una empresa que 

està treballant en aquest sentit, la Policia comprova si és CITTEC o Próxima 

Telecom i, en el cas que fos una altra, al menys se’ls pogués demanar el mateix 

que s’ha demanat a aquestes dues. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que així entén que no s’obrirà més d’una 

vegada el carrer. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que, en principi, el carrer només s’obrirà 

una vegada, i que sempre s’intentarà que parlin amb els Serveis Tècnics per si  

interessa que es puguin passar més coses. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí explica que ho diu perquè hi ha carrers de nova 

asfaltació o de fa un any i seria una llàstima que s’hagin de foradar gaire. 
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El regidor n’Israel Falcó Martínez diu que això pot comportar un petit problema  i és 

que si els plans de desplegament es fan diferents fases, és difícil que coincideixin 

en el mateix moment. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez diu que quan s’obri un carrer, el que es podria 

fer és posar un tub més gran. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que s’hauria de veure que contempla la 

normativa, perquè si suposa un cost més gran, és possible que l’empresa digui que 

no. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez, en relació al Polígon Industrial Santa Maria, 

diu que, pel que ell té entès, allà, que ja hi ha fet el desplegament,  hi pot anar 

qualsevol operador i passar la seva fibra pel mateix tub. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que la única diferència que hi ha és que, 

en aquell cas, la titularitat és de l’Ajuntament, a diferència del que s’ha està fent 

ara dins el municipi, que és dels mateixos operadors. 

 

El regidor en Marc Torras Simón diu que, quan aquestes empreses demanin permís 

a l’Ajuntament per obrir els carrers, es pot aprofitar per posar un tub que puguin 

utilitzar les diferents companyies, ja que la mida del tub pot fer variar només en 

cèntims el cost. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que treballaran aquest tema amb els 

Serveis Tècnics municipals. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez diu que els faran arribar els dos plans de 

desplegament perquè puguin veure el que s’ha aprovat fins ara i la documentació 

que se’ls ha demanat. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si aquestes empreses utilitzen la xarxa 

desplegada al Polígon Santa Maria. 

 

L’Alcalde explica que sí que aprofiten aquesta xarxa, perquè hi ha uns convenis 

amb GÜIFI·NET i XOC (Xarxa Oberta de Catalunya), que són dos grans operadors i 

que tenen distribuïdors petits, per això cada empresa pot triar quina companyia vol. 
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Aquest conveni és una prova pilot que es va fer perquè aquests dos grans 

operadors poguessin donar aquest servei a les empreses del polígon. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez explica que aquestes empreses utilitzen la 

mateixa fibra que hi ha al Polígon, que ho fan a través de la que arriba a través de 

la C-25 i que hi ha a l’armari del Polígon. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si aquestes dues empreses, CITTEC i 

Próxima Telecom, tenen finalitat lucrativa. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que sí, que la única diferència és que 

CITTEC està dins GÜIFI·NET, i que tenen una manera de fer diferent, però totes 

dues tenen afany de lucre, que no són entitats sinó empreses. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez diu que els ha arribat una pregunta de veïns 

dels pisos de La Caixa, que diuen que per l’arribada al municipi des de Calders, a 

l’alçada del semàfor, hi ha una sèrie de senyalitzacions de través, de trànsit, les 

quals moltes vegades s’han trobat tombades al mig de la carretera. Demana si això 

estarà molt temps així, i si hi ha prevista alguna solució, que com està aquest 

tema. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente explica que aquesta senyalització es va col·locar, 

bàsicament, per algunes queixes dels veïns, perquè la gent que baixava per aquella 

carretera, ho fa a molta velocitat i la gent, o bé se saltava el semàfor, o bé entrava 

directament pel lateral sense mirar. Allà s’ha d’anar a 50 Km/h. Llavors van venir 

els de carreteres de la Diputació per parlar-ne i després es va fer una instància per 

demanar que ens deixessin construir mitja rotodona allà, entre les dues o tres 

entrades que hi ha i la sortida.  

Mentrestant, s’ha intentat muntar aquesta mitja rotonda amb material de la 

brigada. El problema és que, a vegades, es buida l’aigua i llavors queda tot 

escampat. Ho anem mirant, però a vegades passa això. 

S’ha fet per seguretat, per intentar evitar que els cotxes passin a tanta velocitat. 

Pel que ens han dit, sembla que això, de moment, s’ha aconseguit. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez respon que si aquestes peces perden l’aigua, 

potser es podria intentar omplir-les de sorra. L’altre tema és el semàfor, que se’l 

saltin quan està de color vermell. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que ha parlat amb la Policia Local per si hi 

poden fer algun control i que ja ho ha comentat amb els veïns.  

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente explica que el lateral de la carretera és de doble 

sentit, i que això no és gaire lògic. Diu que miraran que només sigui de baixada, 

perquè si un cotxe baixa massa de pressa, com a mínim, que no se’l trobi de cara 

un altre. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que, ara, estan esperant la resposta del 

Servei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 

 

La regidora na Fina Montañola Cortina diu que, en els darrers dies, la Consellera 

d’Educació ha comentat que, ha causa de la disminució de la natalitat, es tancaran 

aules de P-3, i volen saber si s’ha previst alguna solució per tot això a Artés, o bé si 

s’ha parlat amb el Departament d’Ensenyament per saber si estem afectats, si 

Artés té poca natalitat...i si ha de passar alguna cosa així a les nostres escoles. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que, en principi, en cap de les 

escoles passarà això, que és una notícia que ha sortit avui. Diu que ella se n’ha 

assabentat pel Telenotícies i que encara no s’han posat en contacte amb el 

Departament d’Ensenyament. Tot i això, les escoles d’Artés seguiran amb les 

mateixes aules obertes, que a Artés, precisament, no hi ha baixa natalitat. 

 

La regidora na Fina Montañola Cortina demana si hi haurà nens suficients. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que és veritat que el Departament s’està 

plantejant el tancament d’aules públiques a molts pobles, enlloc de les aules 

concertades. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa explica que estan plantejant el tancament 

de línies de P-3, i en canvi s’estan plantejant l’obertura de línies d’ESO. 

 

 

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,  



 
 25 

 

 

 

Llum Bruno Garcia    Josep Candàliga Freixa 

 

Artés, 17 de març de 2016 

 

 

 

 


