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

DIA 19 D’OCTUBRE DE 2017 

 

 

Núm. de la sessió:  12/2017 

DIA: 19 d’octubre de 2017 

HORARI: De les 20:30 h a les 21:15 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 

 

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

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

 

2.- ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 
 

2.1 APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS 
 

A continuació es dóna compte del Dictamen presentat per l’Àrea de Serveis Centrals, 

que diu el següent: 

D I C T A M E N 

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. 
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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. 

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 2018 i següents, així com el seu text refós. 

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de 

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

Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre béns 

Immobles 

Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre activitats 

econòmiques 

Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de 

tracció mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 
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construccions, instal·lacions i obres 

Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per llicències o la 

comprovació d’activitats comunicades en 

matèria d’urbanisme 

Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per recollida, 

tractament i eliminació d’escombraries i 

altres residus 

Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per aprofitament 

especial del domini públic local, a favor 

d’empreses explotadores de serveis de 

subministrament d’interès general 

Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa pel 

subministrament d’aigua 

Ordenança Fiscal núm. 30 reguladora de la Taxa per prestació de 

servei d’escola bressol 

Ordenança Fiscal núm. 37 reguladora del preu públic per 

subministres de venda al públic en el marc 

de concerts, espectables, festes o 

activitats socioculturals 

Ordenança Fiscal núm. 38 reguladora del preu públic per la prestació 

del servei d’atenció domiciliària 

Tercer.-  Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats 

administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de 

les mateixes que a continuació es relacionen: 

Ordenança Fiscal núm. 9 Reguladora de la taxa per la prestació del 

servei de préstec de material municipal 

Quart.- 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. 

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. 
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A proposta del grup municipal de Convergència i Unió es presenta la següent esmena:  

Deixar sense efecte el punt Tercer de la part resolutiva de la proposta, per tal que es 

pugui treballar conjuntament per tots els grups polítics l’Ordenança núm. 9, 

reguladora de la taxa per la prestació del servei de préstec de material municipal. 

Per aquest motiu, el punt Quart passarà a ser el Tercer i el Cinquè el Quart. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova aquesta esmena. 

 

Seguidament, es presenta el Dictamen modificat, que queda redactat de la següent 

manera: 

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. 

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. 
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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 2018 i següents, així com el seu text refós. 

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de 

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

Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre béns 

Immobles 

Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre activitats 

econòmiques 

Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de 

tracció mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres 

Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per llicències o la 

comprovació d’activitats comunicades en 

matèria d’urbanisme 

Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per recollida, 

tractament i eliminació d’escombraries i 

altres residus 

Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per aprofitament 

especial del domini públic local, a favor 

d’empreses explotadores de serveis de 

subministrament d’interès general 

Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa pel 

subministrament d’aigua 

Ordenança Fiscal núm. 30 reguladora de la Taxa per prestació de 

servei d’escola bressol 

Ordenança Fiscal núm. 37 reguladora del preu públic per 

subministres de venda al públic en el marc 

de concerts, espectables, festes o 

activitats socioculturals 

Ordenança Fiscal núm. 38 reguladora del preu públic per la prestació 
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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 

Actualització normativa i taules tipus diferenciats 

OF.2. IAE 

Normatiu 

CATEGORIA FISCAL VIES PÚBLIQUES 

 1A 2A 

Coeficient aplicable Passa de 1,9 a 2,0 Passa de 1,8 a 1,9 

OF.3 VEHICLES 

Articles 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable. 

S’estableixen noves bonificacions per vehicles menys contaminants, mantenint-se les 

a) i b) i modificant apartat c) i creant apartat d) 

c) Un 50% de bonificació de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que, 

per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es 

considera que produeixen menor impacte ambiental, i seran els vehicles que tinguin 

unes emissions de CO2 inferiors a 100g/km 

d) Un 75% de bonificació a favor dels: 

1.- vehicles de propulsió elèctrica pura o híbrids endollables, vehicles de propulsió 

híbrida electricitat/gasolina o electricitat/gasoil, vehicles de propulsió híbrida 

endollables amb capacitat de tracció elèctrica al 100% mitjançant bateries, amb 

emissions inferiors a 150g de CO2/km,  

2.- vehicles bi o tri-combustibles de gas natural o gasos liquats del petroli (autogas), 

amb unes emissions inferiors a 150g de CO2  
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Per tal d’aplicar les bonificacions anteriors caldrà aportar la fitxa tècnica del vehicle. 

En els supòsits c) i d) anteriors, la bonificació es gaudirà a partir de l’any de la seva 

matriculació, o en el seu cas, adaptació, i per un total de 8 exercicis fiscals. 

OF.5. ICIO 

Actualització normativa 

OF. 10 RECOLLIDA ESCOMBRARIES  

Article 5  

Quota tributària 

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es 

determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del 

lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats. 

2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 

Habitatges de caràcter familiar 99,00 € 

Habitatges fora del nucli urbà ( masies i cases 

disseminades )  

45,00 € 

Habitatges vista Pirineu AMB recollida orgànica 99,00 € 

Habitatges vista Pirineu SENSE recollida orgànica 79,20 € 

Parcel·les urbanització Vista Pirineu 63,59 € 

½ parcel.la urbanització Vista Pirineu 31,76 € 

NOTA: S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter 

familiar. 

3. S’aplicarà una reducció de la taxa del 100% per la prestació del servei en 

habitatges, prevista a l’apartat 2, quan s’acrediti que els ingressos familiars no 

superen l’import del salari mínim interprofessional.  

4. S’aplicarà una reducció de la taxa del 50 % per la prestació del servei en 

habitatges, prevista a l’apartat 2, en el qual l’ocupant del mateix acrediti mitjançant 

certificat d’empadronament que tingui 65 anys o més i resideixi sol en l’habitatge. 

Article 11.- Quota tributària 

OFICINES I SERVEIS 2018 

Oficines petita <120m2 151,79 

Oficina mitjana >120m2 160,70 

bancs 177,04 

BOTIGUES NO FORM  

Establiment comercial no alimentari petit <120m2 154,76 

Establiment comercial no alimentari mitjà >120m2 280,99 

Establiment comercial no alimentari gran >300m2 444,34 

   

BOTIGUES FORM  

Fruiteria/Floristeria petita 206,74 
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garden gran 273,56 

Peixateria  206,74 

Carnisseries i tocineries 214,16 

Menjar preparat  199,31 

forn pastisseria 243,86 

PERRUQUERIES  

Perruqueria i estètica 191,89 

SANITAT  

Farmàcia 184,46 

SUPERMERCATS I CENTRES COMERCIALS 
 

Supermercats i similars fins a 250m2 325,23 

Supermercats i similars de 250m2 a 500m2 516,80 

supermercats i similars de més de 500m2 686,10 

BARS, RESTAURANTS, RESIDÈNCIES 
 

Bar  347,50 

Restaurant fins a 150m2 184,15 

Restaurant mitjà>150m2 <300m2 451,45 

Restaurant gran>300m2 703,90 

Restaurant rural de cap de setmana 267,31 

    

Residència gent gran.   

 Fundació Patronat de la Vila d’Artés 1.297,90 

 Residència Sant Víctor 837,55 

CAMPINGS PISCINES /POLIESPORTIUS 
 

Esport / gimnàs 139,91 

TALLERS I INDÚSTRIES   

Tallers i indústries. =  o < 3 treballadors  134,55 

Tallers i indústries. 3<treballadors<12 217,71 

tallers i indústries 12<treballadors<30 309,78 

 

3.- D'acord amb les propostes de l’Oficina Municipal de Projecció Laboral i 

Emprenedoria (OMPLE), per al foment de l'emprenedoria i la creació d'empreses, 

gaudiran d'una bonificació les empreses de nova creació, amb els percentatges 

següents: 

Any exercici activitat  % Bonificació 

Primer any    75% 
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Segon any    50% 

Tercer any    25% 

Les empreses, per poder-se acollir al benefici fiscal, estaran subjectes a les següents 

condicions: 

- La bonificació s'aplicarà durant els 3 anys següents a l’exercici en el qual varen 

iniciar la seva activitat. 

- La sol·licitud de bonificació s'haurà d'adreçar a l’OMPLE de l’Ajuntament d’Artés, que 

comprovarà la naturalesa de l'empresa i podrà requerir, si s'escau, documentació 

addicional. 

- OMPLE emetrà informe respecte la seva consideració com a empresa de nova creació 

per a que s'apliqui, si s'escau, la bonificació. 

O.F. 19. AIGUA  

A partir de l’1 de gener se suprimeix la tarifa de retorn de la compra en aigua 2015 

O.F. 30. ESCOLA BRESSOL 

S’equipara la bonificació de famílies nombroses a les famílies monoparentals en la 

reducció del 15% de la quota 

O.F. 37 PREUS FESTES 

S’afegeix tarifa: 

Combinat 3€ 

O.F. 38 Serveis Socials 

S’actualitzen preus del serveis, disminuint el preu de teleassistència de 15,71€ a 

13,44€ 

RESUM MODIFICACIONS NORMATIVES 

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIO, LIQUIDACIÓ, INSPECCIO I RECAPTACIO 

DELS INGRESSOS DE DRET PUBLIC MUNICIPALS.  

L’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic és 

important per regular aspectes procedimentals relatius a l’adopció dels acords 

administratius derivats de l’exercici de les competències de gestió dels ingressos de 

dret públic.  

Aprovar una ordenança general és facultatiu per a les entitats locals, però en el nostre 

criteri resulta més oportú fer-ho quan s’està actuant en un règim de col·laboració tan 

ampli com és la delegació de funcions.  

Igualment, és important mantenir actualitzat el text de l’Ordenança a la normativa 

vigent. Amb aquesta finalitat s'han introduït a l'articulat de l'Ordenança els ajustos 

necessaris derivats de l'aplicació de les Lleis 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, i 40/2015, d'1 d'octubre, del 

règim jurídic del sector públic. 

ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 

INSTAL.LACIONS I OBRES  

Article 2n. g) hem fet un canvi merament lingüístic  
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Article 6è.3 hem tancat amb més rigor el moment en què s’han de sol·licitar els 

beneficis fiscals, els efectes de no fer-ho en demanar la llicència d’obres, sense 

perjudici que es puguin tornar a sol·licitar en presentar la declaració final i hem exclòs 

del gaudiment de qualsevol benefici a les obres que es facin sense acomplir la 

normativa urbanística.  

Article 9è.3 hem donat prioritat al pressupost com a dada a partir de la qual es 

calcula el pagament a compte inicial, sense perjudici de fer servir els mòduls que 

s’annexen a l’ordenança quan el resultat d’aplicar-los sigui superior al pressupost.  

Per raons operatives de capacitat d’assistència al contribuent en les nostres oficines, 

afegim un text alternatiu de l’article 9è, “Règim de declaració i d’ingrés”, que en 

comptes de triar el règim d’autoliquidació es decanta pel de declaració, que proposem 

que es faci servir quan l’Ajuntament decideix que s’han aplicar sempre els mòduls i 

deixa de banda el pressupost. Al moment d’atendre el contribuent, la nostra gent es 

veu desbordada si ha de fer el càlcul dels mòduls, i si no són a prop de les oficines 

municipals la feina es complica prou. Si es treballa amb el règim de declaració, la 

nostra gent podrà demanar un cop de mà als tècnics municipals a l’hora de calcular els 

mòduls i desprès notificarà la liquidació a l’obligat tributari, perquè si no es fa així li 

tindríem plantat a la nostra oficina una bona estona.  

Article 9è.11 hem concretat de manera més precisa la part del text legal en què ens 

basem per calcular la base imposable en obres inacabades a les quals es renuncia a 

continuar-les.  

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS DEL 

DOMINI PÚBLIC, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 

SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL  

Article 3r hi hem afegit un nou paràgraf, el 4, per a especificar que aquesta 

Ordenança no és aplicable als operadors de telefonia fixa que no facin servir una xarxa 

pròpia per a prestar el servei, ja que tenim 3 sentències del TSJ de Catalunya que 

equiparen la telefonia fixa a la telefonia mòbil als efectes d’aquesta taxa (OF de 

Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat i Vilassar del Dalt) i decideixen que no es 

pot exigir a aquestes empreses si és el cas. L’exclusió la fem en clau subjectiva per 

poden continuar exigint la taxa als operadors del mercat de l’electricitat i del gas i als 

de telefonia fixa i altres serveis TIC que sí disposin de xarxa.  

Article 8è.2 hem fet una correcció lingüística.  

A la Disposició final hem actualitzat la data d’efectes de l’Ordenança. 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ 

D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME  

Es modifiquen els articles 9 i 10 de l’Ordenança, a fi d’adequar el seu redactat a les 

previsions contingudes a la vigent redacció de l’article 187.1 d) del Text Refós de la 

Llei d’urbanisme de Catalunya, en allò referit a la primera utilització i ocupació parcial 

dels edificis i les construccions. 
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El regidor en Manel Parreño Jimenez diu que, un any més, les ordenances s’han fet 

amb presses i sense poder-les treballar. Afegeix que una vegada més es tornen a 

gravar les empreses del municipi. 

Diu que hi ha alguna modificació amb la qual estan d’acord, com la reducció del preu 

de Teleassistència i la retirada de l’ordenança de préstec de material, per tal de poder-

la treballar. 

Per aquests motius, el sentit de vot del seu grup serà l’abstenció. 

 

Se sotmet a votació aquest Dictamen amb l’esmena incorporada, 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 aprova, per 

majoria, l’anterior dictamen. 

 

 

2.2 APROVACIÓ PROPOSTA MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL 
 

Seguidament es dona compte del Dictamen presentat per l’Àrea de Serveis Centrals, 

que diu el següent: 

Vist que el ple de la Corporació de data 19 de gener de 2017 va aprovar el pressupost 

de l’Ajuntament i la plantilla de personal de la corporació per a l’exercici 2017. 

Atès que és necessari adequar l’estructura del personal de l’Ajuntament d’Artés als 

llocs de treball i funcions que la prestació dels serveis actuals requereix, de manera 

que s’amortitzin places vacants i se’n creïn de noves i es doni resposta a necessitats 

del municipi en competències pròpies d’aquest Ajuntament, establint així la prestació 

amb personal propi de la corporació. 

Vist que les netejadores de l’escola bressol es consideren indispensables per tal de 

prestar el servei d’Escola bressol de forma correcte, cal que aquestes s’incorporin a la 

plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb 

l’establert en els articles 164 a 169 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, 

aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 18 al 20 del Reial 

Decret 500/1990, de 20 d’ abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la 

Llei 39/88. 
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Vist que el fet de creació d’aquestes 2 places no implica un augment del capítol 1 de 

pressupost ja que aquesta tasca la realitzaven plans d’ocupació, els quals estan dotats 

pressupostàriament de forma adequada i suficient. 

Vist l’estudi de la diputació de Barcelona referent a la revisió de la plantilla i proposta 

de relació de llocs de treball, on es preveia un cap de serveis generals i cap de serveis 

territorials i vist que a la plantilla de la corporació hi ha vacant una plaça de 

funcionari, administració general, subescala administrativa C1.  

Vist que aquesta reclassificació es deu a una reorganització de la corporació, i que no 

suposa cap augment de capítol 1 per l’exercici 2017. 

Amb subjecció al règim jurídic dels empleats públics al servei de les entitats locals i 

especialment al regulador de l’ordenació de l’estructura del personal, de la plantilla i 

llocs de treball, configurat bàsicament per el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’ 

octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat , pel 

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, pel Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, 

pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals 

vigents a Catalunya en matèria de funció pública, pels articles vigents del Reglament 

del personal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya.  

Atès que l’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals, especifica que l’entitat local ha 

d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en que s’aprovi el pressupost. Un 

exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del personal que se’n dedueixi 

i de la relació de llocs serà un dels documents que integren el pressupost.  

D’acord amb l’article 52.2j) 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, és 

competència del ple l’aprovació de la plantilla del personal al servei de l’ens local.  

De conformitat amb l’article 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, Reglament del 

personal al servei de les entitats locals, el ple de la Corporació també és l’òrgan 

competent per efectuar l’aprovació de la relació de llocs de treball i de totes les seves 

modificacions.  

L’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  

ACORDS : 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de llocs de treball de 

l’Ajuntament d’Artés corresponent a l’exercici 2017 següent:  

1.- Reconversió d’una Plaça de personal funcionari subescala administrativa C1 en una 

plaça de Funcionari subescala administrativa Tècnic d’administració General A1 

2.- Creació de 2 places de personal laboral netejadores edificis municipals – E 

SEGON.- Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies 

mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la província, durant aquest termini els 

interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
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pertinents. Transcorregut aquest termini, si no s’han presentat al·legacions, 

s’entendrà elevat a definitiu aquest acord d’aprovació inicial. 

TERCER.- Publicar el text íntegre del present acord en el Diari Oficial de la Generalitat 

i en el Butlletí Oficial de la província. 

QUART.- Comunicar el present acord a l’Administració de l’Estat i al Departament de 

Governació de la Generalitat, dins del termini de trenta dies des de la seva aprovació. 

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

 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup, en aquest punt, veuen 

positiva la reconversió de la plaça C1 a A1, per les necessitats internes de 

l’Ajuntament i per donar suport a l’Àrea de Secretaria. 

En canvi, la creació de dues places de personal laboral, en aquest cas netejadores, va 

en la línia de municipalitzar els serveis, i va en contra de la seva manera d’entendre 

de com haurien de regir els serveis,  prioritzant el bon servei i que la gestió fos el més 

eficient possible per al municipi. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez comenta que estan en contra de l’externalització de 

serveis, i que amb la contractació des de l’Ajuntament, a més de ser més econòmica, 

es garanteixen unes condicions laborals correctes. 

 

Se sotmet a votació aquest Dictamen 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. 

Voten en contra: 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 vots en contra, el Ple de la Corporació aprova, 

per majoria, l’anterior dictamen. 

 

2.3 APROVACIÓ MODIFICACIÓ RETRIBUTIVA PUNTUAL  
 

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

següent: 

ANTECEDENTS DE FET 

L’Ajuntament d’Artés disposa d’una relació de llocs de treball (RLT) aprovada durant 

l’exercici 2006, modificada en l’exercici 2011, en la qual no hi apareixen de forma 

actualitzada tots els llocs de treball actuals de l’Ajuntament d’Artés. 

L’any 2016 l’Ajuntament va sol·licitar a Diputació de Barcelona un ajut tècnic per tal 

d’actualitzar la RLT existent. 
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La figura del dinamitzador no apareix a la RLT aprovada, i adjuntem fitxa tipus 

presentada per la Diputació de Barcelona en el seu estudi. 

Durant el juliol d’aquest any, s’ha contractat un pla d’ocupació per tal de donar suport 

al dinamitzador i s’ha detectat que la persona de suport tenia un sou més elevat que 

el seu cap directe. 

FONAMENTS DE DRET 

Llei 3/2017, de 27 de juny, General de pressupostos de l’Estat per l’exercici 2017 

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei de l’estatut bàsic de l’Empleat Públic. 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Calalunya 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 

PRIMER.- Aprovar una adequació retributiva de caràcter singular i excepcional al lloc 

de treball de Dinamitzador sociocultural C2, establint un sou mensual de 1.103,14€. 

No obstant el ple decidirà 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que el seu grup està a favor d’aquest canvi, 

són del parer que el sou ha de ser igual per als mateixos perfils de persones que 

treballin a l’Ajuntament. 

 

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

 

3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 

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

 

3.1 APROVACIÓ PROPOSTA CONCESSIÓ SUBVENCIONS ENTITATS EXERCICI 
2017 
Es dóna compte de la proposta presentada per les regidories de Cultura, esports i de 

Serveis a les Persones, que diu el següent: 

Vist la convocatòria de subvencions a entitats esportives, culturals, d’educació i de 

cooperació al desenvolupament convocada per aquest Ajuntament corresponent a 

l’exercici 2017. 

Vist les actes de valoració de les sol·licituds de subvencions de les entitats, exercici 

2017, realitzades per les Comissions de valoració de les línies de cultura, cooperació, 

esports i educació. 

Atès que l’entitat REDIART presenta una sol·licitud de subvenció que és: “Rellotge 

Campanar Vell”, i que segons l’article 1 de les Bases específiques reguladores de 
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l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament es determina que l’objecte de la 

convocatòria per a la línia de Cultura i de Festes, Joventut i Participació ciutadana són: 

1.- Activitats d’entitats dedicades a les arts escèniques i la música 

2.- Activitats d’entitats culturals i cíviques o veïnals 

3.- Activitats de festes populars i tradicionals 

4.- Actuacions de promoció i preservació del patrimoni cultural local 

5.- Activitats d’entitats juvenils i de promoció al jovent 

Atès que l’entitat Grup Nei Teatre ha presentat per duplicat el mateix projecte 

“Promoció Cultura Teatral”. 

Atès que l’entitat AMPA Institut Miquel Bosch i Jover presenta una sol·licitud de 

subvenció que és: “Cortinatge Sales”, i que segons l’article 1 de les Bases específiques 

reguladores de l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament es determina que 

l’objecte de la convocatòria per a la línia de Educació són: 

1.- Activitats i projectes educatius 

Aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció dels següents  A C O R D S: 

Primer.- Aprovar la concessió de subvencions per l’exercici 2017 a la relació d’entitats 

esportives, culturals, d’educació i de cooperació al desenvolupament que es detallen 

tot seguit: 

ESPORTIVES: 

Subvenció destinada a entitats esportives: 16.000,00 € 

CONVOCATÒRIA 1:                                10.000,00 € 

CONVOCATÒRIA 2:                                  6.000,00 € 

ROMANENT:                   1.177,79 € 

CONVOCATÒRIA 1 

Entitats Projecte Convocatòria 

1 

2017 

Futbol Club Artés TEMPORADA FUTBOL 2017 4.677,17 € 

Club Bàsquet Artés ESCOLA DE BÀSQUET I PROMOCIÓ 

DEL BÀSQUET 

5.322,83 € 

            TOTAL.............................................................................10.000,00 € 

CONVOCATÒRIA 2 

Entitats Projecte Convocatòria 

2 

 2017 

CLUB TENNIS ARTÉS 

ESCOLA DE TENNIS, TORNEJOS I ACTES 

SOCIALS 

1.000,00 € 

AMICS DE LA CURSA SORTIDA ENDURANCE D’ESTIU AMB BTT 500,00 € 

AMICS DE LA CURSA XXVII PEDALADA 1.000,00 € 
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AMICS DE LA CURSA GALA ANUAL DE LLIURAMENT DE PREMIS 500,00 € 

CLUB PETANCA ARTÉS TORNEIG INTERCOMARCAL 330,00 € 

CLUB PETANCA ARTÉS LLIGA 171,43 € 

CLUB BÀSQUET ARTÉS ORGANITZACIÓ PSICOMOTRICITAT 820,78 € 

CLUB BÀSQUET ARTÉS 3x3 FESTA MAJOR 500,00 € 

           TOTAL...............................................................................4.822,21 € 

CULTURALS: 

Subvenció destinada a entitats culturals:   23.000,00 € 

ROMANENT:                        4.867,59 € 

Entitats Projectes Subvenció 

Esbart Dansaire i Bastoners d'Artés ESCOLA DE BASTONERS D’ARTÉS 660,00 € 

Esplai El Cep CURS I CAMPAMENTS 2017 1.347,06 € 

Grup Nei Teatre PROMOCIÓ CULTURA TEATRAL (1) 661,63 € 

Grup Nei Teatre PROMOCIÓ CULTURA TEATRAL (2) -- 

Esplai Artesenc de l’Amistat BALLS 1.004,35 € 

Esplai Artesenc de l’Amistat FORMACIÓ 1.070,99 € 

Esplai Artesenc de l’Amistat LLEURE I SALUT 880,59 € 

Raïm de Poesia VETLLADA POÈTICA ANIVERSARI 130,00 € 

Raïm de Poesia 

VETLLADES POÈTIQUES MENSUALS 

I RESIDÈNCIA 

670,00 € 

Amics de la Sardana d'Artés 34è SARAU ARTESENC 1.723,10 € 

Amics de la Sardana d'Artés 44a CASTANYADA I AUDICIONS 1.427,98 € 

Amics de la Sardana d'Artés 45è APLEC DE LA SARDANA 1.618,38 € 

Amics del Ball en Línia BALL NADAL 419,00 € 

Amics del Ball en Línia TROBADA BALL LÍNIA 180,00 € 

Amics del Ball en Línia SORTIDA AMB GRUP 550,00 € 

REDIART (L’ARTESENC) REVISTA ARTESENC 1.200,00 € 

REDIART (L’ARTESENC) RELLOTGE CAMPANAR VELL -- 

REDIART (L’ARTESENC) PÀGINA WEB 500,00 € 

Enramades del Raval REVETLLA 1.300,00 € 

Colla Picapolls de la Gavarresa ESDEVENIR COLLA PLE DRET 1.047,19 € 

Colla Picapolls de la Gavarresa SORTIDES AMB BUS 704,47 € 

Colla Picapolls de la Gavarresa PROMOCIÓ CULTURA CASTELLERA 1.037,67 € 

           TOTAL................................................................................18.132,41 € 

EDUCACIÓ: 

Subvenció destinada a entitats educatives:  6.800,00 € 

ROMANENT:                    89,70 € 

Entitat Projectes Subvenció 

AMPA ESCOLA BRESSOL Col·laboració amb l’Escola 502,99 € 
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AMPA ESCOLA BRESSOL Festes durant el curs 461,07 € 

AMPA ESCOLA DR FERRER Despertador i Ludoteca de tardes 880,23 € 

AMPA ESCOLA DR FERRER Festes de l’escola i altres actes 889,90 € 

AMPA ESCOLA DR FERRER Ajut a l’escola 590,04 € 

AMPA ESCOLA VEDRUNA Teatre musical 683,55 € 

AMPA ESCOLA VEDRUNA Activitat Despertador matinal 593,27 € 

AMPA ESCOLA VEDRUNA Auxiliar conversa 515,88 € 

AMPA INSTITUT Jornades de l’equilibri 323,00 € 

AMPA INSTITUT Cortinatge sales -- 

AMPA INSTITUT Festa Sant Jordi 412,71 € 

AMPA ESCOLA MÚSICA Col·laboració amb l’escola 464,30 € 

AMPA ESCOLA MÚSICA Cantata “El món és prou gran” 393,36 € 

                                                     TOTAL............................6.710,30 EUROS 

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: 

Subvenció destinada a entitats cooperació:  5.000,00 € 

ROMANENT:       3.000,00 €   

Entitat Import subvenció 

Agermanament sense fronteres 2.000,00 € 

TOTAL 2.000,00 € 

Segon.- Desestimar les sol·licituds de subvencions “Rellotge Campanar Vell” 

(presentada per l’entitat REDIART) i “Cortinatge Sales” (presentada per l’entitat AMPA 

IES Miquel Bosch i Jover) per no adequar-se a l’objecte de les bases especifiques de la 

convocatòria d’atorgament de subvencions per l’Ajuntament d’Artés, exercici 2017. 

Tercer.- Desestimar un dels projectes presentats per l’entitat Grup Nei Teatre 

“Promoció de la Cultura Teatral” perquè s’ha presentat duplicat. 

Quart.- Notificar aquests acords a totes les entitats. 

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

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que no han participat en l’atorgament 

d’aquestes subvencions i que no han pogut valorar-les perquè han rebut la informació 

amb molt poc de temps. Veuen, però, que queden uns romanents a les partides i 

volen saber-ne el motiu. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa diu que a moltes de les entitats se’ls ha 

atorgat el total de la subvenció sol·licitada, i recorda que, en altres anys, algunes 

entitats han demanat més del que llavors poden justificar. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si de cara els propers pressupostos 

s’hauria de reduir les partides destinades a subvencions. 
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La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que es plantejaran la possibilitat de 

canviar alguns dels ítems de valoració de les sol·licituds, i recorda que les avaluacions 

s’han fet a nivell tècnic, basant-se en les sol·licituds presentades per les entitats. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana que es destinin els romanents a les 

entitats de la manera més equitativa possible. 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer respon que no necessàriament han d’anar 

directament a una entitat, sinó que poden fer-se servir per comprar material que 

puguin utilitzar totes. 

 

Se sotmet a votació aquest Dictamen 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 aprova, per 

majoria, l’anterior proposta. 

 

 

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

3.2 APROVACIÓ MOCIÓ LLIBERTAT JORDI CUIXART I JORDI SÁNCHEZ 
 

Seguidament es dóna compte de la següent Moció, la qual és presentada 

conjuntament pels tres grups municipals: 

El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents 

d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. 

De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb 

diàleg i negociació. 

Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a 

creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. 

Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu 

al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la 

base de la Constitució de 1978.  

Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI 

després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot 

de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.  

No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les 

empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi 
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ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els 

mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat 

d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. 

Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera 

que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú 

és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una 

dictadura.  

Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per 

tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la 

societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. 

Per aquest motiu, els grups municipals proposen al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional 

Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  

SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 

protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure 

expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i 

empresona de forma il·legal. 

TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la 

manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 

QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a 

Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura. 

CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 

Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i 

al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i 

l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que de la mateixa manera que la 

presenten conjuntament, li donen tot el suport i afegeix que els indigna el 

comportament de l’Estat espanyol amb la negació del dret a la llibertat del Jordi 

Cuixart i del Jordi Sanchez, els principals impulsors de les manifestacions pacífiques 

més multitudinàries que hi ha hagut mai al món.  

 

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

 

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, 
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sobre activitats de control del Ple, es dóna compte dels Decrets adoptats des de 

l’última sessió i fins la Junta de Govern núm. 33/2017. 

 

5.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si és cert que el fill del Dr. Ferrer 

Solervicens va morir sense descendència i havent llegat una deixa al poble d’Artés.  

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer respon que és així, i que la pròxima setmana 

aniran a recollir-ho. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si ha deixat cap propietat. 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer respon que no. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana que se’ls faci arribar l’inventari dels 

objectes que ha deixat al poble d’Artés. 

En relació a un altre tema, diu que fa un o dos anys es va llogar una nau industrial al 

polígon, per encabir-hi algunes entitats i també el material de la Comissió de Reis. 

Afegeix que es van fer un seguit de millores a la nau i que el contracte era de curta 

durada, però que se’ls va dir que no hi hauria cap problema per a la seva renovació. 

Demana com està aquest tema. 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer respon que s’està negociant amb els propietaris de 

la nau. Explica que el contracte està a punt d’exhaurir-se i que s’està buscant una 

negociació ràpida. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si això vol dir que no hi ha cap compromís 

per part de la propietat de prorrogar el contracte, i si es poden veure obligats a retirar 

el material que hi ha emmagatzemat en aquesta nau. 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer respon que ja han pensat en altres alternatives.  

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana què passarà amb la inversió que s’ha fet 

en aquesta nau. 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer respon que si no es pot arribar a un acord amb 

l’actual propietari, es perdrà. Afegeix que es podrà recuperar el material, però no la 

inversió que s’hi va fer. Finalment, diu que tan aviat com sàpiguen alguna cosa, els la 

comentaran. 
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El regidor en Roger Genescà Campí explica que han observat que s’està utilitzant la 

nau del costat de Cal Sitges, i demana si és que hi ha una cessió d’aquest espai per 

part de la propietat o com està reglat el seu ús. 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer respon que no s’està utilitzant pas cap nau al 

costat de Cal Sitges. Demana si li pot mostrar la nau a la qual es refereix i, d’aquesta 

manera, el pròxim dia li podrà donar resposta. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si se’ls podrà facilitar els costos totals 

anuals del servei de neteja, així com també el cost total de la jardineria. 

 

El regidor en Manel Parreño Jimenez, en relació als itineraris dels paleocanals que es 

van publicar en un InfoArtés, diu que han vist que, poc després de col·locar els plafons 

indicadors d’aquests senders, s’ha tancat un pas amb una reixa. Demana per quin 

motiu s’ha tancat aquest sender. 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer explica que en la zona dels Roquinyons, una de les 

cessions dels propietaris passa a ser un camí i per tant és de propietat municipal. 

Aquest propietari no ho entén així, i ara es vol resoldre aquest tema des dels Serveis 

Tècnics. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu recorda que en un Ple d’abans de l’estiu es va 

comentar la possibilitat de repintar la zona blava i senyalitzar-la, així com passar 

avisos relatius a la utilització d’aquesta. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que en el mateix Ple es va parlar del 

replantejament de la zona blava, i que encara no hi ha res decidit. 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer recorda que serà un treball que es farà 

conjuntament amb la Unió de Botiguers d’Artés. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, en relació als incendis d’aquest estiu, demana si 

l’Ajuntament es presentarà com a acusació particular, ja que segons la premsa s’ha 

tingut coneixement que havien sigut intencionats. 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer respon que s’està mirant en quin punt es troba 

aquest procés i quins passos es volen fer com Ajuntament. 
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El regidor en Roger Genescà Campí diu que el foc ha deixat al descobert moltes de les 

construccions de pedra seca que hi ha al terme municipal, i demana que, atès el seu 

gran valor patrimonial, es faci un inventari de les que es troben a la part cremada. 

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer respon que valoraran la proposta i  ho comentaran 

a la trobada d’especialistes en pedra seca que es tindrà lloc aquesta setmana vinent. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que, a causa dels incendis, també s’ha vist 

afectada la senyalització i alguns dels passos dels PR’s, i pensen que seria bo 

repassar-los. També recorden que potser hi haurà alguna zona del cremat que caldrà 

arranjar perquè la pluja no l’erosioni.  

 

L’Alcalde n’Ernest Clotet Berenguer respon que els Serveis de la Diputació de 

Barcelona s’han posat a treballar per tal de pal·liar les conseqüències del foc. La 

Diputació col·laborarà de forma conjunta amb la Universitat de Girona per portar a 

terme un seguit d’experiencies experimentals. Afegeix que també es farà una neteja 

forestal a la zona que limita amb la urbanització Vista Pirineu. 

 

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, 19 d’octubre de 2017 
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