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

DIA 28 DE DESEMBRE DE 2017 

 

 

Núm. de la sessió:  15/2017 

DIA: 28 de desembre de 2017 

HORARI: De les 20:30 h a les 20:55 h 

LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 

CARÀCTER: Ordinari 

 

ASSISTENTS: 

 

N’Ernest Clotet Berenguer – CUP – PA 

N’Israel Falcó Martínez – CUP – PA 

Anna Sánchez Tor – CUP – PA  

N’Elisabet Carracedo Mañosa – ERC – AM 

Na Meritxell Bonastre Aris – ERC – AM 

N’Enric Forcada Valiente – ERC – AM 

Na Marisa Trullàs Ledesma – ERC – AM  

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 

Sra. Montserrat Bach Pujol, secretària 

Sra. Mireia Serra Ferré, interventora 

 

 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:  

 

Cap 
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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

 

El Ple, per unanimitat, deixa sobre la taula l’aprovació d’aquesta acta. 

 

 

2.- ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 

2.1.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES 

SUBSIDIÀRIES EDIFICI COLINDANT AL MUSEU 
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Es dóna lectura al Dictamen presentat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que diu el 

següent: 

 

Vist que per aquest Ajuntament, en sessió del Ple de la Corporació del dia 23 de març 

de 2017, es van aprovar , entre d’altres, els següents acords: 

“Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual de les Normes 

Subsidiàries de Planejament d’Artés relativa a la introducció en la qualificació de 

SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS el subsistema (clau tu), turístic de nova 

creació i canvi de qualificació d'una parcel.la urbana ocupada per un edifici situat a la 

Pl. Major, núm.4, amb qualificació de CASC ANTIC DE CONSERVACIÓ (clau 1a) i d'una 

petita porció de 19m2 de terreny qualificat com a XARXA VIÀRIA LOCAL (clau V), a 

SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS (clau Ec, tu), en els termes que consten en 

l’expedient, promoguda per aquest ajuntament i redactada per l’arquitecte municipal 

senyor Pere Pajerols i Casas. 

Segon.- Sotmetre l’esmentada modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 

planejament d’Artés, juntament amb l’expedient corresponent a informació pública pel 

termini d’un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels 

diaris  de més divulgació  del municipi, al tauler d’anuncis de la Corporació així com a 

la web municipal www.artes.cat, a fi que qualsevol persona que ho desitgi pugui 

examinar-lo i formular les al·legacions i observacions que consideri oportunes. 

Tercer.- Acordar la suspensió referent a la tramitació de plans urbanístics derivats 

concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització complementaris, així com 

també suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 

reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 

d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes 

per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves determinacions comportin 

una modificació del règim urbanístic durant el termini d’un any o fins a la seva 

aprovació definitiva, de conformitat amb els arts. 73 i 74 del Decret legislatiu 1/2010, 

de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. Aquesta suspensió 

entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació del present acord al Butlletí 

Oficial de la Província. El plànol de delimitació als efectes de suspensió de tramitació 

de llicències i projectes esmentats, restarà a disposició del públic en les oficines 

municipals, durant tot el termini de suspensió.  

Quart.- Sol·licitar l’informe als organismes que segons els serveis tècnics municipals 

puguin estar afectats per raó de llurs competències sectorials, d’acord amb l’article 

85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei d'urbanisme.” 

Vist que, practicada la corresponent exposició pública mitjançant anuncis inserits en 

el Butlletí Oficial de la Província, de data 20/04/2017,  en el diari El Periódico, de 

http://www.artes.cat/
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data 10/04/2017, en el tauler d’edictes electrònic i en el tauler d’edictes de la 

Corporació des del dia 20/04/2017 al dia 22/05/2017, es va publicar l'anunci pel qual 

s'exposava al públic la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 

Planejament d’Artés relativa a la introducció en la qualificació de SISTEMA 

D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS el subsistema (clau tu), turístic de nova 

creació i canvi de qualificació d'una parcel.la urbana ocupada per un edifici 

situat a la Pl. Major, núm.4, amb qualificació de CASC ANTIC DE 

CONSERVACIÓ (clau 1a) i d'una petita porció de 19m2 de terreny qualificat 

com a XARXA VIÀRIA LOCAL (clau V), a SISTEMA D'EQUIPAMENTS 

COMUNITARIS (clau Ec, tu), durant el termini d’un mes, no s’han presentat 

al·legacions. 

Vist que segons consta en l’expedient administratiu han estat demanats els informes 

reglamentaris corresponents, havent-se rebut els informes de  l’Agència Catalana de 

l’Aigua del dia 16/05/2017, de la Direcció General de Turisme del Departament 

d’Empresa i Coneixement de data 13/06/2017 i de la Direcció General de Comerç del 

Departament d’Empresa i Coneixement de data 22/06/2017, favorables amb 

determinades prescripcions, pel que fa a turisme, a incloure en el text de la modificació 

proposada.  

Atès que l’article 85 .1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme, preveu que “l’aprovació inicial i l’aprovació 

provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics 

derivats que afecten el territori d’un únic municipi pertoquen, sens perjudici del que 

estableix l’apartat 3, a l’ajuntament corresponent”. 

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal i l’informe de Secretaria de 

data 12 de desembre de 2017. 

Aquesta Comissió, de conformitat amb els antecedents de fet i fonaments de dret 

que han quedat exposats, ha de proposar que pel Ple municipal siguin adoptats el 

següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar provisionalment el canvi de la qualificació d’una parcel·la d’un edifici 

amb qualificació de CASC ANTIC DE CONSERVACIÓ (clau 1a) i d’una petita porció de 

19 m2 de terreny qualificat com a XARXA VIÀRIA LOCAL (clau V), a SISTEMA 

D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS (clau Ec) d’ús cultural. 

Segon.- Trametre per duplicat exemplar la modificació puntual de les Normes 

Subsidiàries de planejament a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 

Central per a la seva aprovació definitiva. 

No obstant, el Ple municipal resoldrà. 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer explica que de la part posterior de l’edifici del 

costat del Museu es demana una ampliació dels usos que té en aquest moment. 
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El regidor en Roger Genescà Campí diu que cal esmenar l’informe de Secretaria 

perquè en un punt surt com a turístic i això podria portar a confusions. 

 

La Secretària respon que ja ho rectificaran. 

 

El Ple de la Corporació, per unanimitat i per tant per majoria absoluta del nombre 

legal de membres de la Corporació, aprova l’anterior proposta. 

 

 

2.2.- APROVACIÓ CONVENI FEDER – CONSELL COMARCAL “GEOTURISME” 

 

Es dóna compte de la proposta presentada per la l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que 

diu el següent: 

 

Vist l’acord de data 27 de novembre de 2017, pel qual el Ple del Consell Comarcal del 

Bages va aprovar el CONVENI DE GESTIÓ OPERACIÓ “EL GEOTURISME COM A EIX 

VERTEBRADOR PER LA DINAMITZACIÓ TURÍSTICA I ECONÒMICA DEL BAGES” – 

cofinançat pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en la qual 

està inclosa l’actuació: la supressió de barreres arquitectòniques al museu i a l’edifici 

annex del municipi d’Artés, amb un import total de 167.685,66 euros i una aportació 

Feder de 65.763,33 euros. 

Trobada la minuta del conveni conforme, el Ple per unanimitat, acorda: 

Primer.- Aprovar el Conveni de gestió de l’operació “El Geoturisme com a eix 

vertebrador per la dinamització turística i econòmica del Bages”, cofinançat pel PO 

FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, que s’adjunta com annex a 

aquest acord. 

Segon.-  Facultar per al signatura del conveni de referència  al senyor Alcalde-

President de l’Ajuntament d’Artés. 

Tercer.- Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Bages. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup també hi donarà suport. 

 

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

 

 

2.3.- RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA OPOSICIÓ RECURS SR. GARCIA FOCHS 
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Es dóna lectura al Decret d’Alcaldia núm. 2017-0275, de data 9 de novembre de 2017, 

que diu el següent: 

 

Ernest Clotet Berenguer, Alcalde President de l’Ajuntament d’Artés, 

Atès que s'ha rebut un escrit del Jutjat de Primera Instància núm.7 de Manresa, per 

comparèixer en el procediment ordinari, número 611/2017,  interposat pel senyor 

Antoni Garcia Fochs contra aquest Ajuntament. 

D'acord amb el que disposa l'art. 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 

les bases de règim local, segons la redacció introduïda per la Llei 11/1999, de 21 

d'abril, i considerant que les Corporacions Locals tenen el deure inexcusable de 

defensar el seus béns i drets mitjançant l'exercici de les accions pertinents. 

RESOLC: 

1r.- COMPARÈIXER I OPOSAR-ME al procediment ordinari núm. 611/2017,  

interposat pel senyor Antoni Garcia Fochs contra l’Ajuntament d’Artés. 

2n.- DESIGNAR al lletrat senyor Manuel Busquet Arrufat i al despatx 

professional Manuel Busquet - Advocats  per tal  que es facin càrrec de la defensa i de 

la representació de l’Ajuntament d’Artés en el procediment de referència. 

3r.- TRASLLADAR el present Decret al proper Ple que se celebri per a la seva 

ratificació. 

Ho mana i ho signa l'Alcalde, a Artés, la qual cosa com a Secretària certifico. 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer explica que el Sr. Garcia Fochs ha posat una 

demanda civil a l’Ajuntament d’Artés per un espai del polígon. Afegeix que és un tema 

que es va iniciar fa temps. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup s’abstindrà perquè no hi ha 

una informació clara per part de l’advocat de la defensa. Afegeix que voldrien saber 

també, amb més profunditat, i per tal d’entendre millor aquest problema quan es va 

originar en el seu moment, què al·lega el Sr. Garcia Fochs i quin és l’enfoc que es va 

fer des d’un inici per part de l’Ajuntament.  

 

Se sotmet a votació la ratificació de l’anterior Decret, amb el següent resultat:   

Voten afirmativament: Ernest Clotet Berenguer, Israel Falcó Martínez, Anna Sánchez 

Tort, Elisabet Carracedo Mañosa, Meritxell Bonastre Aris, Enric Forcada Valiente i 

Marisa Trullàs Ledesma. 

S’abstenen: Roger Genescà Campí, Fina Montañola Cortina, Manel Parreño Jiménez, 

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

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

majoria, l’anterior Decret. 
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3.- ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 

 

3.1.- APROVACIÓ INICI EXPEDIENT DESAGRUPACIÓ DELS MUNICIPIS 

D’ARTÉS I NAVARCLES PER AL MANTENIMENT EN COMÚ DEL LLOC DE 

TREBALL D’INTERVENCIÓ 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer dóna lectura a la següent proposta: 

 

1.- PART DISPOSITIVA 

1.1.- En virtut de la Resolució GAP/1374/2009, de 7 de maig, del Conseller de 

Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, publicada en el 

DOGC núm. 5383, del dia 20 de maig de 2009, es va constituir l’agrupació dels 

ajuntaments d’Artés i Navarcles per al manteniment en comú del lloc de treball 

d’intervenció, i classificar-la com de classe segona, categoria d’entrada. 

1.2.- Per acord del Ple de l’Ajuntament d’Artés del dia 4 de juny de 2009 i del Ple de 

l’Ajuntament de Navarcles del dia 3 de juny de 2009 es va aprovar l’Estatut regulador  

de l’organització i funcionament de l’agrupació dels municipis d’Artés i Navarcles pel 

manteniment en comú del lloc de treball d’intervenció. 

1.3.- En l’apartat 5è de l’Estatut aprovat es determina que una de les causes de 

dissolució de l’agrupació pot ser la petició d’un dels municipis agrupats, en aquest cas 

del municipi d’Artés. 

1.4.- L’Ajuntament d’Artés creu necessari deixar sense efecte l’agrupació actualment 

existent pel manteniment de la interventora en comú, atès l’increment del volum de 

feina que en els darrers anys ha sofert l’àrea d’Intervenció municipal, juntament amb 

les majors responsabilitats i tasques derivades de les últimes modificacions 

normatives que afecten aquest sector de l’administració pública. 

2.- FONAMENTS DE DRET 

2.1.- L’article 9 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats 

aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal 

de les entitats locals de Catalunya, estableix el règim jurídic per acordar la constitució 

de les agrupacions pel manteniment del secretari comú, així com el procediment per a 

fer-les efectives. El procediment per a la desagrupació s’hi assimila, fent-se extensiva 

a la figura de l’interventor per analogia. 

2.2.- L’article 114.3.d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en relació amb l’article 

47.2.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local) pel que 
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fa al règim d’adopció dels acords en matèria d’organitzacions associatives com és ara 

la desagrupació pel manteniment del lloc de treball d’intervenció en comú.  

2.3.- Previ informe del secretari de la corporació, l’acord pel qual s’inicia el 

procediment per a la desagrupació, serà adoptat pel Ple, amb el vot favorable de la 

majoria absoluta del nombre legal de membres d’acord amb les normes esmentades al 

punt 2.2. 

2.4.- El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 

al servei de les entitats locals. 

2.5.- L’art. 3 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de 

treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 

nacional, estableix que correspon a les Comunitats Autònomes, d’acord amb la seva 

normativa pròpia, acordar la constitució i dissolució de les agrupacions d’ens locals per 

al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria i, en qualsevol cas, el 

procediment podrà iniciar-se amb l’acord de les corporacions locals interessades, 

l’audiència de les entitats afectades i l’informe previ de la Diputació o ens 

supramunicipal corresponent, tramitació que es fa extensiva a la figura de 

l’interventor. L’art. 31 del mateix text legal estableix el règim jurídic de les 

acumulacions. 

2.6.- L’art. 2 del R.D. 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball 

reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional 

preveu que la competència d’execució en matèria de classificació dels llocs de treball 

reservats a aquest personal, correspon a les comunitats Autònomes. En aquest sentit 

l’art. 7 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes 

del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les 

entitats locals de Catalunya, preveu que la competència per la creació i classificació 

dels llocs de treball reservats a aquests funcionaris correspon a la Direcció General 

d’Administració Local. 

Vist l’informe proposta elevat per la secretaria es demana al Ple que adopti amb el 

quòrum legalment establert els següents: 

ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar la Memòria justificativa de la desagrupació dels ajuntaments 

d’Artés i Navarcles als efectes del manteniment en comú del lloc d’Intervenció. 

SEGON.- Aprovar inicialment l’expedient per a la desagrupació d’un lloc de treball 

d’Intervenció, que actualment sostenen en comú els municipis d’Artés i Navarcles, pels 

motius exposats a la memòria aprovada al punt anterior. 

TERCER.- Traslladar l’acord d’aprovació inicial i la memòria a l’Ajuntament de 

Navarcles. 

QUART.- Notificar aquest acord a la interventora de l’agrupació de referència perquè, 

en el termini de vint dies, formuli les al·legacions que estimi oportunes. 
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CINQUÈ.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini d’un mes, 

mitjançant una publicació conjunta en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 

en el tauler electrònic i el tauler d’edictes de l’Ajuntament. 

SISÈ.- Trametre l’expedient a la Diputació Provincial de Barcelona i al Consell 

comarcal del Bages per l’emissió de l’informe preceptiu d’acord amb el què disposa 

l’article 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats 

aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal 

de les entitats locals de Catalunya. 

SETÈ.- Sol·licitar de nou la classificació dels llocs de treball d’intervenció dels 

ajuntaments d’Artés i Navarcles de forma individual. 

VUITÈ.- Sol·licitar l’adscripció al lloc d’intervenció del municipi d’Artés de la senyora 

Mireia Serra Ferré nomenada funcionària interina per ocupar el lloc de treball 

d’intervenció de l’agrupació d’Artés i Navarcles segons Resolució de la Direcció General 

d’Administració Local del 18 de novembre de 2015. 

NOVÈ.- Considerar aprovat definitivament en seu municipal l’expedient de 

desagrupació pel supòsit en que els informes de les institucions supramunicipals siguin 

favorables i no s’hagin presentat al·legacions a aquests acords. En aquest cas, 

l’expedient es remetrà a la Direcció General d’Administració local sense necessitat 

d’adoptar cap més acord. 

DESÈ.- Facultar l’Alcaldia per a la gestió i la signatura dels documents que siguin 

necessaris per tal de poder portar a terme les actuacions derivades de l’expedient. 

  

L’Alcalde n’Ernest Berenguer Clotet explica que, en els darrers temps, les tasques i la 

responsabilitat de la plaça d’Interventora han augmentat molt i que, actualment, Artés 

comparteix aquesta figura amb l’Ajuntament de Navarcles. Per aquest motiu, des de 

l’Ajuntament d’Artés s’iniciarà l’expedient de desagrupació d’aquesta plaça. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí respon que el seu grup s’abstindrà perquè no 

tenen un coneixement en profunditat de quin és el personal necessari per poder fer les 

tasques correctament. Afegeix que a l’Ajuntament de Navàs encara hi ha el lloc de 

Secretari/a-Interventor/a. És del parer que els falten coneixements tècnics i 

comparatius amb altres pobles de la comarca amb el nombre similar d’habitants. 

 

Se sotmet a votació aquesta proposta, amb el següent resultat:   

Voten afirmativament: Ernest Clotet Berenguer, Israel Falcó Martínez, Anna Sánchez 

Tort, Elisabet Carracedo Mañosa, Meritxell Bonastre Aris, Enric Forcada Valiente i 

Marisa Trullàs Ledesma. 

S’abstenen: Roger Genescà Campí, Fina Montañola Cortina, Manel Parreño Jiménez, 

Marc Torras Simón, Mercè Simó Ribas i Josep M. Artigas Feliu. 
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Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 6 abstencions, el Ple de la Corporació aprova, per 

majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació i per tant amb 

suficient quòrum, l’anterior proposta. 

 

 

4.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 

 

4.1 APROVACIÓ   DE LES FITXES  I DOCUMENTS  PER  A L’EXERCICI 2018 DEL 

CONVENI  MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 

BAGES I ELS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS DE LA 

COMARCA-SERVEIS SOCIALS BÀSICS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT, 2016-2019 

 

A continuació l’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer dóna lectura al Dictamen presentat 

per l’Àrea de Serveis a les persones, que diu el següent: 

Vista la documentació tramesa pel Consell Comarcal del Bages, relativa a la concreció  

de fitxes i  documents,  per a l’exercici 2018, del conveni marc de  col·laboració entre 

el Consell Comarcal del Bages i els Ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la 

comarca per a l’organització i el finançament dels serveis socials  bàsics  i polítiques 

d’igualtat, 2016-2019. 

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

Primer.- Aprovar   les fitxes i documents  tramesos pel Consell Comarcal del Bages, 

per a l’exercici 2018  del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca- Serveis Socials 

Bàsics i Polítiques d’igualtat 2016-2019. 

Segon.- Facultar  al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària 

per a la formalització de l’anterior acord. 

Tercer.- Traslladar el present acord al Consell Comarcal  del Bages. 

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

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si aquest conveni inclou cap novetat 

respecte els anteriors. 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer respon que hi haurà diferents novetats: una serà 

pel que fa a la qüestió d’eficiència energètica, el Consell Comarcal ha contractat un 

enginyer que donarà servei a diferents municipis i que, entre d’altres, vindrà un dia a 

l’Ajuntament d’Artés, des d’on realitzarà auditories energètiques... a Artés, Avinyó i 

Sant Feliu Sasserra.  
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La regidora n’Anna Sanchez Tor afegeix que també hi haurà un augment de les hores 

d’una de les treballadores, concretament de la persona que porta les teleassistències, 

però que això no suposarà cap despesa addicional per a l’Ajuntament. 

 

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

 

 

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

El Ple, per unanimitat, aprova la inclusió del següent assumpte en l’ordre del dia: 

 

5.1.- APROVACIÓ ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE 

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

RESIDUS, QUE REGULA ALGUNES PRESTACIONS DE SERVEIS I LES SEVES 

CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES, PEL QUE FA A LA RECOLLIDA I 

TRACTAMENT DE RESIDUS EN EL MUNICIPI D’ARTÉS 

 

Es dóna compte de la proposta presentada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que 

diu el següent: 

 

ANTECEDENTS 

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

a la Gestió de Residus van signar un conveni de col·laboració per regular algunes 

prestacions de serveis i les seves conseqüències econòmiques respecte a la recollida i 

tractament de residus al municipi d’Artés. 

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

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

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

finalització del corresponent termini. 

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

procediment de les administracions públiques de Catalunya, les pròrrogues dels 

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

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

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

desembre de 2018, del conveni entre l’Ajuntament d’Artés i el Consorci del Bages per 

a la Gestió de Residus que regula algunes prestacions de serveis i les seves 
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conseqüències econòmiques, pel que fa a la recollida i tractament de residus en el 

municipi d’Artés. 

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

l’efectivitat d’aquest acord. 

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

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

 

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

 

 

4.- 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. 40/2017. 

 

5.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 

 

El regidor en Roger Genescà Campí dóna lectura a una carta que la regidoria de 

Promoció Econòmica ha fet arribar als comerços de la població, que diu el següent:  

Benvolguts/des, 

D’acord amb l’Ordenança Fiscal número 15, Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic 

amb taules i cadires amb finalitat lucrativa de l’Ajuntament d’Artés, s’ha cregut oportú 

fer-vos arribar la següent informació: 

Aquesta taxa regula l’ocupació de la via pública relacionada amb aquells espais en els 

quals es pretenen ubicar taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs 

−aquí és fa la interpretació de− “com expositors”, amb finalitat lucrativa. L’ordenança 

afecta especialment a comerços o altres activitats lucratives que vulguin ocupar espais 

de via pública −això també és una interpretació que es fa de l’Ordenança. 

En primer lloc, per a l’ocupació de la via pública és imprescindible disposar de la 

corresponent autorització municipal. En aquest sentit, tots els aprofitaments de l’espai 

públic utilitzats sense autorització administrativa es consideraran anuals. 

La quota tributària a satisfer és la següent: 

- Ocupació temporal (març - octubre) per m2: 30 Euros 

- Ocupació anual per m2: 35 Euros 

El procediment de sol·licitud i autorització és el següent: 
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- La taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial. La 

taxa, doncs, s’exigirà en règim d’autoliquidació.  

- Quan es sol·liciti autorització per a l’ocupació de la via pública es presentarà 

degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.  

- S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en 

aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats 

en el propi abonaré.  

- Si l’aprofitament especial anual del domini públic autoritzat s’estén a varis 

exercicis, la taxa corresponent al segon exercici i següents s’acreditarà el 

primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, 

excepte en els supòsits d’inici o cessament en l’exercici de l’activitat. En aquest 

cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.  

Per a qualsevol dubte estem a la vostra disposició. Aprofitem també per a saludar-vos 

cordialment. 

Atentament, 

Signat: Meritxell Bonastre Aris, Regidora de Promoció Econòmica 

Recorda que l’Ordenança Fiscal núm. 15 fa referència a l’hostaleria, i diu que en tot 

cas es podria fer una Ordenança específica pel comerç. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que hi ha molts comerços que ocupen la via 

pública sense permís, que s’ha fet perquè tothom demani permís. 

 

La regidora na Meritxell Bonastre Arís afegeix que aquesta carta s’ha fet a nivell 

informatiu, que no es demana a ningú que pagui, però que cal que se sàpiga que hi ha 

una ordenança reguladora. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez diu que diferents veïns del carrer Berga li han 

demanat com està l’elaboració de l’ordenança reguladora de l’espai de l’Antic 

Escorxador. Recorda que d’aquest tema se’n va parlar abans de vacances però que no 

n’han sabut res més. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que s’ha parlat amb els veïns i que, 

un cop passades les festes, es farà una reunió a tres bandes: polítics, veïns i entitats 

usuàries de l’espai. 

 

El regidor en Marc Torras Simon recorda que fa un any se’ls va fer arribar un informe 

relatiu a la població de coloms que hi ha al municipi, i demana si durant aquest 

exercici s’ha fet cap altre informe per veure poder fer un seguiment de l’evolució de la 

població de coloms. 
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La regidora Marisa Trullàs Ledesma respon que sí, que l’empresa encarregada del 

control de coloms els n’ha fet arribar un, en el qual s’explica que caldrà noves 

ubicacions per als dispensadors de pinso perquè en els llocs que es troben situats 

actualment, els coloms han deixat d’anar-hi per la interferència d’altres animals. 

 

El regidor en Marc Torras Simon demana si la població d’aquests animals s’ha reduït, 

mantingut... 

 

La regidora na Marisa Trullàs Ledesma respon que en aquest any ha augmentat. 

 

El regidor en Marc Torras Simon demana com està el tema del POUM. 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer respon que pel Ple es va aprovar un acord conjunt 

pel qual es comprometien a portar-lo a terme de cara el 2018. L’Ajuntament d’Artés 

aportarà la part proporcional que li pertoca perquè la Diputació de Barcelona elabori el 

POUM el pròxim 2018. 

 

El regidor en Manel Parreño Jimenez demana a l’equip de Govern si l’oposició pot 

disposar d’algun ordinador. Afegeix també que, en aquests moments, no disposen de 

cap tipus de connexió perquè s’han canviat les claus del wiffi. Demanen si es pot 

solucionar aquest tema el més aviat possible. 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer respon que intentaran resoldre-ho.  

Finalment, abans d’acabar l’últim Ple d’aquest any, diu que, durant aquest exercici, al 

nostre país, així també com a nivell local i municipal, s’han viscut temps molt 

convulsos. Agraeix la col·laboració i la feina de tothom, així com també la comprensió i 

el treball de tots/es els/les regidores perquè potser poder no han pogut fer tot allò que 

voldrien en les situacions que han viscut aquest 2017 i desitja que el 2018 sigui més 

positiu. Bon any nou. 

 

 

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    Ernest Clotet Berenguer 

Artés, 28 de desembre de 2017 
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