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

DIA 20 D’OCTUBRE DE 2016 

 

 

Núm. de la sessió:  10/2016 

DIA: 20 d’octubre de 2016 

HORARI: De les 20:30 h a les 21:15 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  - s’incorpora en el punt 2n de l’ordre del dia 

Na Mercè Simó Riba - CIU 

En Josep M. Artigas Feliu – CIU 

Sra. Montserrat Bach Pujol, secretària 

Sra. Mireia Serra Ferré, interventora 

 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:  
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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 INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT 

ACÚSTICA DEL MUNICIPI D’ARTÉS 

 

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

diu el següent: 

Els mapes de capacitat acústica són un instrument que estableix la zonificació 

acústica del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de 

sensibilitat acústica, és a dir, fixen la qualitat acústica del territori. 

En data 13 de juliol de 2006 per acord de Ple es va aprovar el Mapa de Capacitat 

Acústica del municipi d’Artés. 
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L’article 16 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido estableix que els 

mapes de soroll s’han de revisar i, si escau, modificar cada cinc anys a partir de la 

data de la seva aprovació. Tanmateix, el Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 

lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas i el 

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 

n’adapten els annexos, incorporen canvis en els criteris d’elaboració dels mapes de 

capacitat acústica, que obliguen a modificar aquells mapes aprovats amb els criteris 

anteriorment aplicables, cas en el que es troba el Mapa de Capacitat Acústica del 

Municipi d’Artés. 

Vist el Mapa de Capacitat Acústica que s’adjunta al present document, redactat pel 

Servei de Prevenció i Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, elaborat d’acord amb el que 

preveuen el Real decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla 

la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 

gestión del ruido ambiental, el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el 

que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, el Decret 

245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels 

mapes de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 

Atès que els articles 9 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica, 4.b) de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll i 7 

del Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de 

juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos, 

atribueixen les competències per l’elaboració, l’aprovació, la revisió dels mapes de 

capacitat acústica i la corresponent informació al públic als ajuntaments. 

Atès que els articles 9.6 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica i 4 del Real decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el 

que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 

la evaluación y gestión del ruido ambiental, en referència a l’informació al públic, 

estableixen que els mapes de capacitat acústica s’han de posar a disposició i 

divulgar entre la població d’acord amb la legislació vigent sobre el dret a l’accés a la 

informació en matèria de medi ambient, utilitzant les tecnologies de l’informació 

que resultin més adequades. 

Atès que l’article 9 del Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
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n'adapten els annexos, estableix que s’ha de possibilitar la consulta dels mapes de 

capacitat acústica per mitjans telemàtics. 

Atès que l’article 10.6 del Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la 

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 

n'adapten els annexos, estableix que en el procediment d’aprovació, revisió o 

modificació de la zonificació acústica cal garantir l’audiència als municipis limítrofs, 

als efectes de compatibilitzar les zones acústiques i els objectius de qualitat 

acústica. 

Atès que l’article 14 i l’annex D del Decret 176/2009, pel qual s'aprova el 

Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 

acústica, i se n'adapten els annexos, estableix que les zones de soroll de les 

infraestructures existents les determina i delimita l’Administració titular de la 

infraestructura i que s’han d’incorporar als mapes de capacitat acústica municipal a 

títol informatiu. 

ES PROPOSA: 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Mapa de Capacitat Acústica 

Municipal adaptant-lo als canvis legislatius soferts en matèria de contaminació 

acústica. 

Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de trenta 

dies hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la 

Província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un dels 

mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i a la web 

municipal, als efectes d’examinar-lo i formular al·legacions. 

Tercer.- Considerar que en cas de no haver-hi cap al·legació, l’aprovació inicial 

esdevindrà definitiva. 

Quart.- Establir que, un cop aprovat definitivament, el Mapa de Capacitat Acústica 

Municipal modificat s’haurà de publicar al BOP, DOGC, al tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament i a la web municipal. 

Cinquè.- Notificar la present resolució als Ajuntaments de Calders, Navarcles, Sant 

Fruitós de Bages, Sallent i Avinyó i al Departament competent en matèria de 

contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya. 

No obstant, el Ple, amb major criteri decidirà. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet explica que és un mapa que necessitava per 

tenir definits quins són els límits acústics del municipi. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup farà un vot de 

confiança perquè se’ls ha permès treballar en aquest tema i fer-hi alguna aportació. 

Afegeix que estan oberts a les incidències que puguin sorgir, o algun afer que ara 
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no es pugui preveure per aquestes limitacions. Diu que estaran oberts a modificar-

lo en el futur si cal. 

 

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

 

3.- ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 

 

3.1 APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 

FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS 

 

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

següent: 

 

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. 
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 

municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 

mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 

modificació de les seves tarifes. 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 

d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 

l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost 

previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 

24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

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

Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

A C O R D S 

Primer.- Aprovar provisionalment 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. 

Segon.-  Aprovar provisionalment 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 

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 
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Ordenança Fiscal núm.17 

 

 

Ordenança Fiscal núm. 25 

 

Ordenança Fiscal núm. 37 

 

Ordenança Fiscal núm. 38 

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 marc de concerts, espectacles, 

festes o activitats socioculturals 

Reguladora del preu públic per la prestació del servei 

d’atenció domiciliària 

Tercer.- 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. 

Quart.- 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 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 



 
 

8 

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. 

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 
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 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% 

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 
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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 

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 

será del 90%. 

En tot cas es consideren obres d’especial interés 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% 
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• 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 

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 
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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  

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 
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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 

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 € 

 

 

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

 

 

Sensiblització 5 i 6 anys 25,00 € 

 

 

Música per nadons (sense matrícula) 25,00 € 

  Iniciació 58,00 € 
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Elemental 1r i 2n 82,00 € 

  Elemental 3r i 4t 99,00 € 

  Grau mitjà 109,00 € 

  Instrument (cada 15 minuts) 22,00 € 

  Harmonia moderna-improvització/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   

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€ 
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- 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 € 

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 Manel Parreño Jiménez manifesta el següent “Bé, una vegada més ens 

presenteu unes ordenances que segueixen penalitzant a les nostres indústries i 

comerços. 

Seguiu sense entendre que les nostres indústries i comerços són el motor del 

nostre poble, que elles són les que generen els llocs de treball i ajuden a que el 

nostre poble sigui un poble viu. 

Aquest any, se us ha acudit que es podria encabir dins de la ja incorporada taxa del 

IBI a les indústries del any passat, més modalitats. Ara també hi encabiu 

indústries, serveis, comerços, turisme, esportives i oficines. 

Tot plegat per anar a recollir uns 2300€ més, segons se’ns ha informat des de 

intervenció. 
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L' IAE el torneu a pujar un altre punt més. Ja la pujada de l'any passat va suposar 

uns 23.000€ més de recaptació en aquesta taxa. Si seguim en aquesta direcció i 

això és el que ens sembla, i si fem números: 23.000€ x 4 anys de l’equip de govern 

serien 92.000€. Un import que gravarà a les empreses i que no són tantes les que 

tenim al poble. 

Bé, per no ser tan negatius hem de agrair la incorporació de la nostra demanda a la 

taxa del IAE, de una bonificació per a empreses de nova ubicació al nostre municipi, 

amb un període de bonificació de 5 anys, de la següent manera:  

El primer any un 50% 

El segon any un 40% 

El tercer any un 30% 

El quart any un 20% 

El cinquè any un 10% 

En l’ordenança sobre la plusvàlua, la núm.4, passem del 30% al 95% de 

bonificació, ja que hi estàvem posats, la podríem haver posat al 99%, tot i que la 

Llei no ho permet, ja que segons se’ns va dir l'any passat ningú en va fer ús. 

Estaria bé fer-ne difusió o assessorament als usuaris afectats. De cara a la galeria 

queda molt bé. 

La resta d’ordenances són un tràmit de regularització i actualització de les 

mateixes. 

Bé, per tot això, la nostra posició en el sentit del vot, serà en contra d'aquestes 

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

Feliu. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 6 vots en contra, el Ple de la Corporació 

aprova l’anterior proposta. 

 

 

 

3.2 APROVACIÓ ACORD D’ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ 

CENTRALITZADA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I 

COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL 
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Es dóna compte al Dictamen presentat per la Comissió de Serveis que diu el 

següent: 

ANTECEDENTS 

Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en 

endavant, ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les 

sinergies alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals 

associats que es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu, 

aconseguint per volum agregat economies d’escala; i l’estalvi de procediment, 

assolint la optimització de les estructures locals, amb aminoraments dels terminis 

en el procediment administratiu.   

Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci 

Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter 

associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el 

registre d’ens locals del Departament de Governació i Relacions institucionals. Els 

ens consorciats són els Consells comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la 

Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així 

com naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El CCDL 

per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va 

aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació 

centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de 

donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós 

de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes 

externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals 

per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. 

Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà 

constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei 

reguladora de les Bases del Règim Local  (LRBRL), en els termes introduïts en 

l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat 

de l'Administració local (LRSAL). La central de contractació de l’ACM es regeix per 

un Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de 

desembre de 2014.  

L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació 

d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de 

Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o 

qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.  

FONAMENTS DE DRET 

1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula l’adhesió 
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a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o 

d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents 

acords. 

2. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització dels contractes 

administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 

documents contractuals.  

3. Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de 

l'  Administració local (LRSAL) 

4.  Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de 

desembre de 2014 

5. Article 22.2.b de la Llei 7/1982 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim 

Local. 

La Comissió Informativa de Serveis proposa els següents acords: 

Primer.- Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament  al sistema d’adquisició 

centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del 

Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar 

l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la 

Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els 

contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.  

Aquesta adhesió no suposa l’obligació d’efectuar totes les contractacions mitjançant 

aquest sistema, podent optar l’ajuntament per fer-lo servir o per utilitzar qualsevol 

altre establert en la legislació de contractació pública. 

Segon.- Facultar a l’Alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació, 

pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del 

present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i 

que la Central de contractació formalitzi. 

Tercer.- Aquesta adhesió tindrà efectes per un període de 4 anys des de la seva 

aprovació pel Ple de l’Ajuntament, sense perjudici de pròrrogues anuals mitjançant 

acord exprés de les dues parts. 

Quart.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí explica que el vot del seu grup serà favorable 

perquè entenen que la compra agregada i a través d’una associació com pot ser 

l’ACM pot ser positiu per l’Ajuntament. 

 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior Dictamen. 
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4.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 

4.1 MOCIÓ DE SUPORT D’AQUEST AJUNTAMENT A UNS SERVEIS 

FUNERARIS PÚBLICS, DE QUALITAT I A PREUS POPULARS 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer, en representació del grup municipal de la 

CUP-PA dóna compte de la següent Moció: 

La mort, com tots els aspectes de la vida dins la societat capitalista, s'ha convertit 

en un producte, i per tant en una forma de fer diners. A diferència d'altres, però, la 

mort és universal, 

ens afecta a totes, i per tant la seva mercantilització és especialment greu. Tot i 

aquesta universalitat, les normatives espanyola i europea han obligat a liberalitzar-

ne la gestió. Per tant, ens trobem amb un fet inevitable, sovint imprevisible i que 

afecta tothom, que s'ha deixat en mans de les empreses privades que operen amb 

l'únic criteri de la maximització de beneficis. 

Davant del benefici com a únic objectiu, des de la CUP reclamem el retorn al 

concepte de servei funerari públic, un servei que sempre s'havia gestionat des dels 

ajuntaments (com encara succeeix a Terrassa, Solsona o Camprodon) i que 

garantia un accés realment universal a aquesta necessitat vital bàsica. Per 

recuperar aquest servei, cal trobar mecanismes que permetin tornar a fer públic el 

que s'ha anat privatitzant durant aquests anys, i això passa per la 

remunicipalització o per la mancomunació dels serveis funeraris entre diversos 

municipis i Consells Comarcals. 

Amb el retorn del servei públic, acompliríem dos objectius igualment importants. En 

primer lloc, s'aconseguiria una important rebaixa de preu en la majoria de 

municipis, ja que en molts casos les empreses aprofiten la seva posició dominant 

(en molts casos es tracta de monopolis de fet) per imposar uns preus absolutament 

inflats i que no tenen cap relació amb els costos que genera el servei1. En segon 

lloc, es recuperaria la gestió democràtica d'un servei essencial i absolutament 

universal, de manera que la mort deixaria de ser un negoci per tornar a ser, 

simplement, l'etapa final de la vida humana. Això té diverses implicacions, des de la 

possibilitat d'aplicar tarifació social als enterraments fins a la promoció dels 

enterraments laics. En definitiva, cal que els ajuntaments de la comarca i el Consell 

Comarcal prenguin una postura activa en la lluita per la recuperació dels serveis 

funeraris públics. 

Aquesta voluntat política de reinternalitzar els serveis funeraris és perfectament 

compatible amb la legislació actual que permet a l’administració pública prestar el 

servei. Així, la llei catalana, Llei 2/1997, de 3 d'abril, de serveis funeraris, diu molt 
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clarament a l'article 1 que es tracta d'un Servei essencial d'interès general, però 

alhora deixa clar que ha de ser ofert en règim de lliure concurrència: 

«1. Els serveis funeraris tenen la condició de servei essencial d'interès general, el 

qual pot ésser prestat per l'Administració, per empreses públiques o per empreses 

privades, en règim de concurrència en tots els casos.» 

Al mateix temps hi ha diferents sentències judicials clares que, tot i anar en contra 

dels ajuntaments, en cap cas posen en dubte la seva capacitat de tenir serveis 

funeraris propis sinó el fet de prestar-los de manera monopolística2. De fet, en el 

dictamen de Solsona (13-2009), l'ACCO diu que: 

«A aquest efecte, la DG manifesta que l’Ajuntament de Solsona, com a operador 

dominant als mercats rellevants definits al PCF “mercat del cementiri” i “mercat del 

tanatori” municipals, pot operar i incidir en el mercat dels serveis funeraris, on 

competeix amb FS». 

Per tant, no hi ha dubtes, un ajuntament de manera individual o mancomunada pot 

prestar els serveis funeraris. Ara bé, ho ha de fer amb criteris de lliure 

concurrència, i no pot donar privilegis a cap empresa, ja sigui privada o pública. 

Tot aquest argumentari polític i tècnic encaixa perfectament amb els diferents 

moviments que s’estan produint en alguns ajuntaments i dins l'Autoritat Catalana 

de la Competència, que va publicar aquest estiu l'estudi “L'ús del tanatori i els seus 

efectes sobre la competència en els serveis funeraris” i la “Guia per a l'adequació 

de les ordenances i reglaments municipals sobre serveis funeraris en termes de 

competència”. Aquesta documentació posa en relleu les diferents pràctiques 

monopolístiques que generen uns preus molt elevats en la prestació dels serveis 

funeraris i com els tanatoris són utilitzats per les empreses prestadores del servei 

com un instrument per captar clients, evitar la competència dels altres operadors 

de la seva àrea geogràfica d’influència i mantenir uns preus molt elevats del servei, 

ja que per norma general tothom vol enterrar el seu familiar al municipi on ha 

viscut. 

No obstant, des de la CUP no considerem que liberalitzar el servei millorant la 

competència entre empreses privades sigui la solució definitiva al problema, sí que 

és cert que en alguns casos com els de Salt o Girona s’ha pogut reduir el preu dels 

enterrament, perquè la necessitat de l’empresa privada d’obtenir benefici industrial 

fa que una empresa pública ben dimensionada i gestionada pugui oferir en la 

majoria de casos un servei a un menor cost. A més a més la internalització del 

servei permet mantenir un control directe sobre aquest garantint en tot moment un 

accés en règim d’igualtat per tothom i a l’hora garantir-ne la seva gestió 

democràtica. 

És per tot això que demanem al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 
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Primer-. Mostrar el suport d'aquest ajuntament perquè el Consell d'Alcaldes del 

Bages es posicioni favorablement a encarregar al consell comarcal del Bages, o a 

qui ho delegui, un estudi dels serveis funeraris actuals i la viabilitat econòmica de 

diferents opcions de gestió com la creació a nivell comarcal d’una empresa de 

serveis funeraris i que així ho expressi l'Alcalde d’Artés durant la sessió 

extraordinària que té previst celebrar properament el consell d’alcaldes per debatre 

sobre aquest tema. 

Segon.- Impulsar des de l’ajuntament la creació d’una associació funerària 

desvinculada de l’ajuntament, com les que funcionen a Monistrol de Calders, Avinyó 

o Navarcles, que tingui com a objectiu l’autogestió dels enterraments. 

Tercer.- Estudiar i definir els recursos, una normativa i ordenança municipal que 

reguli un espai on poder fer enterraments laics al municipi. 

Quart.- Fer arribar aquest acord al Consell Comarcal del Bages. 

No obstant, el Ple decidirà. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, primer de tot agraeix que es presenti una 

moció d’aquest àmbit, així com també que hi hagi hagut la predisposició a escoltar 

els diferents partits. Diu que, com ja saben, la municipalització o la comarcalització 

d’aquests serveis no són l’àmbit en què es trobin més còmodes, ja que creuen que 

hi pot haver altres espais o formes de gestió que podrien ser més sostenibles i 

consideren que una certa competència seria bo. Reconeix que en aquest sector hi 

ha poca competència i que, malauradament, Artés pateix el que es pot considerar 

una prova evident d’un repartiment de pastís. 

Afegeix que han introduït una esmena que fa referència a la realització d’un estudi 

dels serveis funeraris actuals i a la viabilitat econòmica de diferents opcions, amb 

les quals el seu grup se sent més còmode, tot i que respecten la decisió que 

prenguin, ja sigui la municipalització o la comarcalització que puguin adoptar. 

Per altra banda, també veuen encertat el fet d’impulsar des de l’Ajuntament, però 

sense la participació d’aquest, d’una entitat que pugui mancomunar el servei i, per 

tant, fer una divisió dels costos, tal com es fa en altres llocs. 

Finalment, són del parer que cal crear una normativa i una Ordenança municipal 

que pugui regular els enterraments laics al municipi, ja que estan d’acord en què hi 

ha d’haver alguna forma per les persones que vulguin realitzar aquest tipus de 

funeral. 

Creuen important que es treballin tots aquests temes, i per aquests motius el seu 

grup votarà a favor, perquè pensen que és positiu pel poble i, en aquest cas, es 

posen a la seva disposició i a la de l’Equip de govern per participar en la creació 

d’aquesta ordenança i la normativa corresponent. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa manifesta que, per la part que l’afecta com a 

representant del municipi d’Artés, traslladarà aquest acord al proper Consell 

d’Alcaldes que se celebri. 

 

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

 

 

4.2 APROVACIÓ CREACIÓ COMISSIÓ D’ESTUDI REDACCIÓ AVANTPROJECTE 

REGLAMENT PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL 

 

Es dóna compte de la proposta presentada per l’Alcaldia que diu el següent: 

Atès l’article 62 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 

per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que acordada la formació de 

l’avantprojecte de modificació d’un reglament s’ha de designar una comissió 

d’estudi encarregada de redactar el text de la norma i que aquesta comissió ha 

d’estar integrada per membres de la Corporació, un dels quals haurà de presidir-la, 

i per tècnics. 

Atès l’article 52.2.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

Aquesta Comissió considera del tot necessari procedir a la realització d’un 

Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social. 

Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar la realització d’un Reglament de prestacions econòmiques de 

caràcter social. 

SEGON.- Crear la Comissió d’estudi encarregada de redactar l’avantprojecte 

esmentat formada pels següents membres: 

PRESIDENT: Josep Candàliga Freixa – ERC - AM 

PRESIDENT SUPLENT: Meritxell Bonastre Aris – ERC - AM 

VOCAL: Ernest Clotet Berenguer – CUP - PA 

VOCAL SUPLENT: Òscar Vilarasau Clotet – CUP - PA 

VOCAL: Mercè Simó Ribas - CIU 

VOCAL SUPLENT: Manel Parreño Jiménez - CIU 

VOCAL: Elisabet Carracedo Mañosa – ERC - AM 

VOCAL SUPLENT: Enric Forcada Valiente – ERC - AM 

VOCAL: TÈCNIC EXPERT: Anna Jiménez Martín 

VOCAL SUPLENT: TÈCNIC EXPERT: Gemma Bigas Bau 

SECRETÀRIA: Montserrat Bach Pujol o titular que la substitueixi 

SECRETÀRIA SUPLENT: Un/a funcionari/a de l’Ajuntament en qui delegui. 
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El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior proposta. 

 

 

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 

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. 36/2016. 

 

 

7.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, sobre l’edifici de l’Antic Escorxador, explica que 

uns veïns del carrer Berga se’ls han adreçat perquè demanessin a la regidora de 

cultura o bé a qui correspongui per quin motiu un grup ha estat assajant en aquell 

espai fins a les 10 o les 11 de la nit i si aquest espai està insonoritzat. Explica que 

no van saber contestar-los tot i que creuen que no ho està, d’insonoritzat. A més a 

més, també els van demanar si hi havia alguna normativa sobre la utilització de 

l’espai, i per aquest motiu, veient que els veïns es queixen de les molèsties o 

perjudicis que els causa la utilització d’aquest espai entre setmana, demanen que 

es faci alguna cosa al respecte. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que és cert que l’edifici de 

l’Escorxador no està insonoritzat. També és cert que un dia hi va anar un grup de 

batucada a provar-lo. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que a ell li han dit que van ser tres dies. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que això ella ho desconeixia, però 

que ara el regidor sr. Clotet li diu que van ser dos, per tant, llavors ella ha 

d’entendre que van ser dos. Pel que fa a la regulació de l’espai, és veritat que s’ha 
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de fer, per saber quins usos s’hi podran fer. Pel que fa a la qüestió d’insonoritzar 

aquest espai, només diu que suposaria un cost elevadíssim. 

Finalment diu que cada vegada és més necessari disposar d’espai on puguin assajar 

els grups emergents i actualment no hi ha un espai real on ubicar-los sense que 

això perjudiqui al veïnat. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer explica que es va fer una mesura sonomètrica 

amb la Policia per veure com afectava l’entorn d’aquest espai i per valorar si 

realment es podia anar allà o no. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si ara ja se sap si realment hi poden 

anar o no, i a quina conclusió s’ha arribat. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa recorda que s’haurà de mirar el mapa acústic i 

que l’espai de l’escorxador no està habilitat per fer activitats que requereixin 

aïllament acústic. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer respon que els han de fer arribar aquestes 

mesures i recorda que també hi ha algun altre espai municipal on es pensa que 

també se’ls podria ubicar. Afegeix que, en un principi, allà no tornaran. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, respecte el tema de la jardineria, diu que 

l’estat de deixadesa en què es troba comença a ser preocupant. 

 

Demana com està el procés de selecció. Diu que saben que s’havia tret a concurs la 

plaça però que no saben en quin punt es troba ara mateix la selecció de la persona 

que ha de començar. 

Per altra banda, demana si no es va optar per la subrogació de la persona de 

l’empresa encarregada del servei de jardineria fins ara. També demana si hi ha 

hagut algun tipus de comunicació per part de l’empresa, intentant fer algun tipus 

de recurs sobre la decisió presa per l’Ajuntament, i en aquest supòsit, com 

respondria l’Ajuntament... 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez, respecte a la contractació del jardiner o jardinera, 

diu que el dia anterior es van fer les valoracions de mèrits, i que està previst que 

comenci el dia 12 de novembre. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que hi ha dos temes importants. Un és 

el de la persona qui va reclamar que l’havíem de subrogar: L’Ajuntament va obrir 

una convocatòria pública, que va ser la decisió que es va prendre en aquell 
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moment. Era una convocatòria oberta a tothom i a la qual aquesta persona es 

podia presentar. Aquest jardiner va optar per no fer-ho, i en canvi va optar per fer 

una reclamació laboral a l’Ajuntament per poder-se quedar aquí. L’altre tema és 

l’empresa que ens donava abans el servei, que també ha fet una reclamació. 

Aquesta reclamació s’ha passat als Serveis Jurídics. El nostre objectiu era fer un 

procés públic com s’ha fet. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana pels si s’estan respectant els drets 

laborals d’aquesta persona. Demana si se sap si aquesta persona està rebent el 

salari de l’empresa per la qual estava contractada, ja que, evidentment, 

l’Ajuntament no paga res a aquesta persona. 

 

L’Alcalde respon que, en principi, aquesta persona està a la mateixa empresa en 

què estava. Afegeix que quan es resolgui aquesta situació, si té raó l’Ajuntament, 

l’empresa haurà de fer front a la despesa d’aquest treballador i si en canvi som 

nosaltres, com Ajuntament, qui tenim l’obligació de fer-nos-en càrrec, ho farem. 

Això ho ha de decidir un jutge. En principi, vam voler fer una convocatòria pública 

per a cobrir aquest lloc de treball. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí si la decisió va ser política, si hi ha algun 

informe jurídic fet per l’Ajuntament sobre el fet de subrogar o no a aquesta 

persona. 

 

La Secretària respon que sí, que hi ha un informe jurídic, en virtut del qual l’Alcalde 

va fer el Decret. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que va fer el Decret assessorat per 

l’actual Secretària. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si els el poden fer arribar. 

Seguint amb el tema de la jardineria, demana com es farà la campanya de poda, ja 

que amb només un jardiner no es podrà fer pel tema de riscos laborals, entre 

altres. Demana també com s’organitzarà el servei de jardineria. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que, primer de tot, cal disposar del 

jardiner i que llavors ja decidiran. Diu que possiblement només s’hauran de llogar 

les màquines pertinents per fer-la. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que està previst fer-ho des de l’Ajuntament. 
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El regidor en Roger Genescà Campí, seguint el tema de la municipalització, diu que 

en el tema de la neteja ha passat el mateix que amb el jardiner. Afegeix que la 

neteja es portava des de l’empresa BagesNet i entenen que ara es farà des de 

l’Ajuntament, i que també hi ha hagut reclamacions dels treballadors. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que es tracta del mateix cas. Afegeix, 

però, que només hi ha hagut una reclamació, que les altres tres persones es van 

presentar al procés de selecció.  

 

La Secretària explica que la persona que ha presentat la reclamació segueix 

treballant a l’empresa a mitja jornada, segons informació facilitada per la mateixa 

empresa. Les altres tenien un contracte per obra determinada, i per tant s’ha 

considerant que s’havia finalitzat el seu contracte. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si, ara, el tema de la neteja es farà a 

nivell municipal, demana quin contracte es farà a aquestes persones i quantes 

persones es llogaran des de l’Ajuntament. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que, des de l’Ajuntament, es llogaran 

dues persones amb el Pla Local, que ja hi ha la convocatòria feta. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que això vol dir que tindran molt poca 

continuïtat. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez explica que aquest procés de selecció va molt 

lligat al del jardiner i començaran a principis de novembre. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana com s’està realitzant la neteja en 

aquests moments. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que s’està fent amb personal propi. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez explica que s’està fent amb el personal de 

l’Ajuntament, i que s’ha augmentat la jornada laboral d’una persona. Afegeix que la 

idea és assumir-ho temporalment, intentant fer un estudi de municipalització i de 

costos a l’espera, com malauradament passa massa sovint, què passa amb la 

normativa estatal, de si podem contractar aquestes places amb la situació laboral i 

econòmica que ens agradaria oferir. 
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El regidor en Roger Genescà Campí demana si la intenció és agafar personal estable 

per oferir aquest servei. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que sí, que volen que formin part de la 

plantilla de personal. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, en relació a les pistes de pàdel, demanen com 

està aquest tema, si es pensen dur a terme en aquest pressupost o no. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que no es faran en aquest 

pressupost, explica que el problema no són les pistes en si, sinó la seva gestió. Diu 

que una de les necessitats més importants de la zona són els vestidors de les pistes 

de tennis i que també haurien de servir per les pistes de pàdel. També s’ha estudiat 

la viabilitat de compartir els vestidors del Camp de Futbol o del Pavelló, però entre 

setmana estan molt ocupats. 

La idea és fer-les però primer s’ha de mirar com s’abasteix de vestidors aquella 

zona i sobre tot quina gestió caldrà dur allà, ja que en aquests moments només hi 

ha una persona encarregada de la zona esportiva i és molt difícil que pugui assumir 

més tasques. Es faran, però no en aquest moment. 

 

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, 20 d’octubre de 2016 
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