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

DIA 23 DE FEBRER DE 2017 

 

 

Núm. de la sessió:  2/2017 

DIA: 23 de febrer de 2017 

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

LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 

CARÀCTER: Ordinari 

 

ASSISTENTS: 

 

En Josep Candàliga Freixa – ERC – AM 

N’Elisabet Carracedo Mañosa – ERC – AM 

Na Meritxell Bonastre Aris– ERC – AM 

N’Enric Forcada Valiente – ERC – AM 

N’Ernest Clotet Berenguer – CUP – PA 

N’Òscar Vilarasau Clotet – CUP – PA 

N’Israel Falcó Martínez – CUP – PA 

En Roger Genescà Campí – CIU 

Na Fina Montañola Cortina - CIU 

En Manel Parreño Jiménez – CIU 

En Marc Torras Simon – CIU  

Na Mercè Simó Riba - CIU 

En Josep M. Artigas Feliu – CIU 

Sra. Montserrat Bach Pujol, secretària 

 

 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:  

 

Sra. Mireia Serra Ferré, interventora 
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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

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

 

 

2.- ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 

 

2.1 APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36: PREU PÚBLIC 

CURSOS, TALLERS I ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT 

 

A continuació, el regidor d’Hisenda dóna lectura al Dictamen presentat per l’Àrea de 

Serveis Centrals, que diu el següent: 
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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. 

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. 

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. 

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

Primer.- 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. 36 

 

reguladora dels preus públics per cursos i/o tallers i/o 

activitats organitzats per l’Ajuntament. 

Segon.- 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. 

Tercer.- 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. 
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El text de l’esmentada Ordenança diu el següent: 

Ordenança fiscal núm. 36 

Preu públic per  cursos i/o tallers organitzats per l’ Ajuntament 

Article 1  

Fonament i naturalesa  

D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del RDL 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, l’Ajuntament estableix el preu públic per la realització de cursos i/o 

tallers al municipi d’Artés i es regirà pel que es disposa en aquesta ordenança. 

Article 2  

Concepte  

El fet imposable està constituït per l’ assistència als cursos o tallers organitzats per 

l’ Ajuntament que s’incloguin dins la programació estable de l’ àrea de Cultura i 

Joventut i es satisfarà pels usuaris que es beneficiïn de l’ activitat corresponent.  

Article 3  

Obligats al pagament  

Estan obligats al pagament del preu públic les persones que es beneficiïn de la 

realització dels serveis o activitats a què es refereix l’article 2.  

Article 4  

Naixement de l’ obligació 

L’ obligació de pagar el preu públic neix amb l’ inici de la realització de l’ activitat 

que origina l’ obligació de pagar el preu públic. 

L’ Ajuntament podrà exigir l’ avançament o dipòsit previ de l’ import total o parcial 

del preu públic. 

Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament del preu públic l’ 

activitat administrativa no es presti o no es realitzi, aquella tindrà dret a la 

devolució de l’ import del dipòsit previ. 

Es consideraran com a causes no imputables a l’ interessat les baixes per malaltia o 

els canvis de domicili fora de la població d’ Artés. 

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:  

Torneig de Volei Sorra: 15,00 € 

Torneig Futbol Sala Infantil: 30,00 € 

Torneig Futbol Sala adult: 100,00 € 

Activitat TIPUS 1: 15,00 € 

Activitat TIPUS 2: 20,00 € 

Sortida TIPUS 1:   6,00 € 
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Sortida TIPUS 2: 10,00 € 

Sortida TIPUS 3: 15,00 € 

Sortida TIPUS 4: 23,00 € 

Sortida TIPUS 5: 36,00 € 

Sortida TIPUS 6: 48,00 € 

Sortida TIPUS 7: 51,00 € 

Sortida TIPUS 8: 54,00 € 

- Curs/taller de durada màxima 1 mes 

HORES DE DURADA PREU PER PERSONA 

2 hores 3 euros 

4 hores 6 euros 

6 hores 9 euros 

8 hores 12 euros 

- Curs/ taller entre 2 i tres mesos de durada 

HORES DE DURADA PREU PER PERSONA 

1 hora setmanal 8 € mensuals 

2 hores setmanals 10 € mensuals 

3 hores setmanals 12 € mensuals 

- Curs/ taller de durada anual 

HORES DE DURADA PREU PER PERSONA 

1 hora setmanal 6 € mensuals 

2 hores setmanals 8 € mensuals 

- Cursos específics (aquells homologats o específics de durada curta, mitja o 

llarga), s’aplicarà la següent formula: 

P = DD – 20 %- SUB 

  15 

On DD és la despesa directa prevista pel curs ( honoraris, dietes, material, 

publicitat....., 20 % és la part que aporta l’Ajuntament per curs i SUB el conjunt 

d’ajuts externs d’ altres AAPP ( amb resolució ferma de l’ ens atorgant) per 

l’activitat i 15 és el nombre de matrícules mig previst per curs.   

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

què es refereix l’article 2.  

Article 6 

Pagament 

El pagament del preu públic es pot realitzar en règim de liquidació, autoliquidació o 

per remeses de rebuts a passar al cobrament via domiciliació bancària. 

En cas d’ autoliquidació els interessats presentaran la corresponent declaració-

liquidació i faran efectiu l’ ingrés en el termini de 10 dies hàbils següents al de la 

sol·licitud de la realització de l’activitat que motiva l’obligació a satisfer el preu 

públic i en qualsevol cas abans del seu inici. 
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En altres casos es realitzarà en el moment de la sol·licitud o de la recepció del 

servei. 

El pagament del preu públic es farà efectiu a les oficines de la recaptació municipal 

o a les entitats de crèdit que l’ ajuntament designi com a col·laboradores. 

Quan els preus públics no siguin satisfets en el venciment que els correspongui d’ 

acord amb aquest article, l’ Ajuntament exigirà, a més de les quotes vençudes els 

seus interessos de demora aplicant el tipus d’ interès legal. 

Els deutes derivats del preu públic vençut i no satisfet s’ exigiran utilitzant els 

procediments previstos en la Llei General tributària, Reglament General de 

Recaptació i les altres disposicions legals reguladores de la matèria. 

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

 

 

2.2 DONAR COMPTE INFORME TRESORERIA 4T TRIMESTRE 2016 

 

A la vista del que disposa l’article quart, apartat tercer, de la Llei 15/2010 de 5 de 

juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, es dóna compte 

de l’informe de la Interventora corresponent al quart trimestre del 2016 sobre el 

compliment dels terminis previstos a l’esmentada Llei per al pagament de les 

obligacions de l’Ajuntament d’Artés. 

El Ple es dóna per assabentat de l’informe trimestral redactat per Intervenció i 

corresponent al quart trimestre del 2016. 

 

 

2.3 APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT MERCAT NO SEDENTARI 

 

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

següent: 

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

mercat no sedentari setmanal d’Artés. 

Vist l’Informe de Secretaria de data 14 de febrer de 2017 i de conformitat amb el 

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

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

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

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

179/1995, de 13 de juny. 



 
 

7 

La Comissió de l’Àrea de Serveis Centrals proposa al Ple l’adopció dels següents 

acords: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament municipal del mercat no sedentari 

setmanal d’Artés, en els termes en què figura en l’expedient. 

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

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

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

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

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

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

definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 

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

Ajuntament. 

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

documents relacionats amb aquest assumpte. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu diu que ja han pogut participar en les 

comissions, el vot del seu grup serà positiu. 

 

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

 

 

2.4 APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PORTA A PORTA 

 

Atès que no s’ha pogut acabar l’informe tècnic corresponent a la modificació 

d’aquest contracte, l’Alcalde proposa deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la 

taula. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que encara que l’haguessin pogut 

esmenar el matí, el seu grup hauria demanat deixar-lo sobre la taula, perquè es 

recullen canvis importants i aquests haurien d’anar avalats d’un informe tècnic que 

caldria tenir uns dies abans per estudiar-lo. 

 

Seguidament, i per unanimitat, s’aprova deixar aquest assumpte sobre la taula. 

 

3.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 

3.1 APROVACIÓ PROPOSTA CREACIÓ COMISSIÓ ESTUDI ORDENANÇA 
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MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS I DE 

COMPANYIA 

 

Es dóna compte del Dictamen presentat per la Comissió de l’Àrea de Serveis a les 

Persones que diu el següent: 

Aquesta Comissió considera del tot necessari procedir a regular mitjançant una 

Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i de companyia. 

Atès el que disposa l’article 62 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, que determina 

que acordada la formació d’una ordenança s’ha de designar una comissió d’estudi 

encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma. 

Vist l’article 52.2d) del text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu  2/2008, de 28 d’abril. 

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

PRIMER.- Aprovar la formació de l’avantprojecte de l’Ordenança municipal 

reguladora de la tinença d’animals domèstics i de companyia.. 

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

esmentat formada pels següents membres: 

PRESIDENT: Josep Candàliga Freixa – ERC - AM 

PRESIDENT SUPLENT: Elisabet Carracedo Mañosa _ ERC - AM 

VOCAL: Enric Forcada Valiente – ERC - AM 

VOCAL SUPLENT: Meritxell Bonastre Aris – ERC - AM 

VOCAL: Ernest Clotet Berenguer – CUP - PA 

VOCAL SUPLENT: Israel Falcó Martínez – CUP – PA 

VOCAL: Manel Parreño Jiménez - CIU 

VOCAL SUPLENT: Roger Genescà Campí – CIU 

VOCAL: TÈCNIC EXPERT: Tècnica en gestió d’animals 

SECRETÀRIA: Montserrat Bach Pujol o titular que la substitueixi 

SECRETÀRIA SUPLENT: Un/a funcionari/a de l’Ajuntament en qui delegui. 

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

 

3.2 DONAR COMPTE ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL “APROVACIÓ 

PROPOSTA SOL·LICITUD D’AJUTS DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 

2017 DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” 

 

A continuació es dóna compte de l’acord aprovat per la Junta de Govern Local, en la 

sessió celebrada el dia 1 de febrer, el qual, íntegrament, diu: 

APROVACIÓ PROPOSTA SOL·LICITUD D’AJUTS DEL CATÀLEG DE SERVEIS 

DE L’ANY 2017 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016 -2019” 
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Es dóna compte de la proposta presentada per l’Alcaldia que diu el següent: 

Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 26.11.2015 va 

aprovar el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i les 

disposicions que el desenvolupen que és l’instrument preferent per a l’exercici de 

les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, i té com a 

finalitat establir el marc general i el procediment d’implementació de les actuacions 

i dels recursos que es comprenguin al Pla de referència. 

Atès que la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona en sessió de 22 de 

desembre de 2016 va aprovar el Règim regulador del Catàleg de serveis 2016 

essent el seu  objecte el de regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud i 

gestió dels recursos inclosos en el Catàleg de serveis de l'any 2017 (d'ara 

endavant, Catàleg) del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

Atès que la concessió d'un recurs s'inicia a instància de l'ens destinatari mitjançant 

la presentació d'una sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 

administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal), a 

excepció dels recursos consistents en fons de prestació, que no requereixen de 

sol·licitud. 

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació dels 

següents ACORDS: 

Primer.- Sol·licitar les següents actuacions en el marc del Pla “Xarxa de Governs 

Locals 2016 – 2019”, exercici 2017: 

  Àrea Programa Recurs Actuació 

Tipus 

recurs 

Import 

Pressupost 

Import 

sol·licitat 

1 

Àrea d'Atenció a les 

Persones 

Animals de 

Companyia 

Animals de companyia 

(gossos i gats) 

Tinença responsable 

d'animals 

Recurs 

econòmic 5.500,00   2.750,00   

2 

Àrea de Cultura, 

Educació i Esports 

Centres i serveis 

educatius municipals 

Funcionament d'escoles 

bressol municipals 

Finançament Escola Bressol 

Moixaines 

Recurs 

econòmic 257.990,00   15.000,00   

3 

Àrea de Cultura, 

Educació i Esports 

Centres i serveis 

educatius municipals 

Funcionament d'escoles i 

serveis municipals de música i 

arts 

Finançament Escola 

Municipal de Música 

Recurs 

econòmic 342.718,00   33.000,00   

4 

Àrea de Territori i 

Sostenibilitat 

Avaluació i gestió 

ambiental Adequació acústica de locals 

Adequació acústica aula de 

l'Escola municipal de 

música 

Recurs 

econòmic 11.000,00   9.900,00   

5 

Àrea de Territori i 

Sostenibilitat 

Sensibilització, 

participació i 

divulgació ambiental 

Activitats de sensibilització i 

educació ambiental 

Activitats de sensibilització i 

educació ambiental 

Recurs 

econòmic 1.200,00   1.200,00   

6 

Àrea de Territori i 

Sostenibilitat 

Urbanisme i 

regeneració urbana Planejament urbanístic Avanç de POUM d'Artés 

Recurs 

tècnic     

7 

Àrea de Cultura, 

Educació i Esports 

Esport local: 

activitats esportives 

Cicle de passejades per a la 

gent gran "A cent cap als 

100" 

Cicle de passejades per a la 

gent gran "A cent cap als 

100" 

Recurs 

econòmic 1.600,00   1.000,00   

8 

Àrea de Cultura, 

Educació i Esports 

Esport local: 

activitats esportives 

Esport per prevenir el risc 

d'exclusió  

Activitats esportives per 

infants i joves en situació 

de risc 

Recurs 

econòmic 5.000,00   4.000,00   

9 

Àrea de Cultura, 

Educació i Esports 

Acompanyament a 

l'escolaritat 

Suport a la funció educativa 

de les famílies Tallers per a les famílies 

Recurs 

material     

10 

Àrea de Cultura, 

Educació i Esports 

Acompanyament a 

l'escolaritat 

Exposició "Escoles d'altres 

mons" 

Exposició "Escoles d'altres 

mons" 

Recurs 

material     

11 

Àrea de Territori i 

Sostenibilitat 

Mobilitat i 

accessibilitat 

Electrificació de flotes 

municipals: turismes i 

furgonetes 

Substitució furgoneta de la 

brigada municipal 

Recurs 

econòmic 30.000,00   10.000,00   
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12 

Àrea de Territori i 

Sostenibilitat 

Gestió del patrimoni 

arquitectònic 

municipal 

Intervenció en els fons i les 

col·leccions d'imatges locals 

Intervenció en els fons i les 

col·leccions d'imatges locals 

d’Artés 

Recurs 

tècnic     

13 

Àrea d'Atenció a les 

Persones Salut Pública Sanitat Ambiental 

Projectes i activitats en 

matèria de Sanitat 

Ambiental. Exercici 2017 

Recurs 

econòmic 21.000,00   16.800,00   

14 

Àrea de Cultura, 

Educació i Esports 

Acompanyament a 

l'escolaritat 

Millora de l'èxit escolar i de la 

participació educativa 

Projecte de Millora de l'Èxit 

Escolar (PMEE). Xarxa Artés 

Recurs 

econòmic 9.620,00   8.750,00   

15 

Àrea de Cultura, 

Educació i Esports 

Esport local: 

equipaments 

esportius 

Millora del material 

inventariable d'equipaments 

esportius 

Millora del material 

inventariable 

d'equipaments esportius 

2017 

Recurs 

econòmic 5.000,00   3.000,00   

16 

Àrea d'Atenció a les 

Persones Dones i LGTBI 

Finançament en l'àmbit de les 

dones i LGTBI Activitats de sensibilització 

Recurs 

econòmic 8.924,25   7.585,61   

17 

Àrea d'Atenció a les 

Persones 

Convivència, 

diversitat i 

participació 

ciutadana 

Finançament en l'àmbit de la 

convivència, diversitat i 

participació ciutadana 

Foment de participació 

ciutadana i convivència 

Recurs 

econòmic 24.001,58   13.751,58   

18 

Àrea d'Atenció a les 

Persones Joventut 

Finançament en l'àmbit de la 

joventut Participació jove d'Artés 

Recurs 

econòmic 12.500,00   6.000,00   

19 

Àrea d'Atenció a les 

Persones Joventut Metodologia Fem Tec! PIDCES 

Recurs 

material     

20 

Àrea d'Atenció a les 

Persones Joventut 

Diagnosis, avaluacions i 

projectes locals de joventut 

Diagnosi Pla Local de 

Joventut d'Artés 

Recurs 

tècnic     

21 

Àrea d'Atenció a les 

Persones 

Infància i 

adolescència en risc 

i prevenció de 

drogodependències 

Exposició per a la prevenció 

del consum de drogues: 

"Controles"? EXPOSICIONS 

Recurs 

material     

22 

Àrea d'Atenció a les 

Persones Salut Pública Promoció de la Salut Promoció de la Salut 

Recurs 

econòmic 5.750,00   4.600,00   

23 

Àrea de Cultura, 

Educació i Esports 

Difusió artística als 

municipis Festivals artístics Avui és Cultura 

Recurs 

econòmic 7.200,00   4.000,00   

24 

Àrea d'Atenció a les 

Persones 

Participació 

Ciutadana 

Banc de recursos per a la 

participació ciutadana Suport a les entitats 

Recurs 

material     

25 

Àrea de Territori i 

Sostenibilitat 

Millora de les 

infraestructures 

urbanes de serveis 

municipals 

Gestió dels serveis del cicle de 

l'aigua i l'enllumenat públic 

Gestió del Servei de 

l'Enllumenat Públic 

Recurs 

tècnic     

26 

Àrea de Cultura, 

Educació i Esports 

Esport local: 

activitats esportives Activitats esportives locals 

Esdeveniments i Programes 

Esportius Artés 2017 

Recurs 

econòmic 14.400,00   13.800,00   

27 

Àrea de Cultura, 

Educació i Esports 

Esport local: 

activitats esportives Projectes esportius singulars L'Esport en valors 

Recurs 

econòmic 3.000,00   2.500,00   

28 

Àrea de 

Desenvolupament 

Econòmic Local 

Desenvolupament 

del eixit comercial 

urbà 

Comerç, fires i mercats de 

venda no sedentària en 

municipis de menys de 

20.000 habitants 

Pla de dinamització 

comercial, firal i del mercat 

d'Artés 2017 

Recurs 

econòmic 38.000,00   15.000,00   

29 

Àrea d'Atenció a les 

Persones 

Serveis socials 

d'atenció domiciliària 

Eines de gestió del 

copagament del servei 

d'atenció domiciliària 

Eines de gestió del 

copagament del servei 

d'atenció domiciliària 

Recurs 

material     

30 

Àrea d'Atenció a les 

Persones 

Persones grans, amb 

dependència i 

discapacitats, i 

famílies cuidadores 

Grups de suport emocional i 

d'ajuda mútua (GSAM) 

Programa Activem-nos i 

respirem: Grup de suport 

emocional i d'ajuda mútua 

(GSAM) 

Recurs 

material     

31 Àrea de Presidència 

Sistemes 

d'informació 

municipals 

Solucions d'administració 

digital 

Continuïtat de la plataforma 

de gestió d'expedients de 

l'Ajuntament d'Artés 

Recurs 

econòmic 8.210,22   5.000,00   

32 

Àrea de 

Desenvolupament 

Econòmic Local 

Polítiques locals de 

turisme 

Accions innovadores per a la 

creació i millora de productes 

turístics 

Senyalització turística dels 

escenaris de la revolta dels 

Burots 

Recurs 

econòmic 9.512,00   7.134,00   

33 

Àrea de 

Desenvolupament 

Polítiques de teixit 

productiu 

Projectes singulars de 

dinamització del teixit 

Microcrèdits i suport al 

finançament del teixit 

Recurs 

econòmic 29.000,00   15.000,00   
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Econòmic Local productiu productiu i l'emprenedoria 

34 Àrea de Presidència 

Cooperació al 

desenvolupament 

Educació per al 

Desenvolupament (EpD) 

Sensibilització envers els 

refugiats 

Recurs 

econòmic 10.100,00   6.800,00   

35 

Àrea de 

Desenvolupament 

Econòmic Local 

Estratègia del teixit 

comercial urbà, els 

mercats i les fires 

locals 

Accions de promoció 

comercial en cooperació entre 

diversos ens locals 

Estratègia de Dinamització 

del Comerç de la Vall de la 

Gavarresa 

Recurs 

econòmic 20.000,00   

 

 

 

18.000,00   

36 

Àrea de 

Desenvolupament 

Econòmic Local 

Estratègies per al 

desenvolupament 

econòmic local 

Impuls de l'economia social i 

solidària 

Divulgació de l'Economia 

Social i Solidària a la Vall 

de la Gavarresa 

Recurs 

econòmic 10.000,00   6.000,00   

Segon.- Aprovar tota la documentació tècnica de l’expedient de sol·licitud respectiu 

que s’acompanya a aquest acord. 

Tercer.- Donar compte al pròxim Ple de la Corporació del contingut d’aquesta 

proposta. 

No obstant, la Junta de de Govern Local, amb major criteri, decidirà. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’anterior proposta. 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat de l’esmentat acord. 

 

 

3.3 APROVACIÓ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN FAVOR DE LA 

IGUALTAT DE DRETS I NO DESCRIMINACIÓ DE LES PERSONES AMB 

DISCAPACITAT SENSORIAL 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez dóna lectura a aquesta Moció: 

En ple segle XXI és del tot inadmissible qualsevol mena de discriminació vers les 

persones i encara més quant aquesta és fonamenta en aspectes concrets que avui 

dia la tecnologia hi dona una resposta adequada. A l’Estat espanyol, però, a través 

de la recentment aprovada Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció voluntària 

es pretén que una persona amb discapacitat sensorial necessiti un informe mèdic 

sobre la seva aptitud per donar el seu consentiment matrimonial. Així ha quedat 

regulat a la disposició final primera punt novè on és regula que «Quienes deseen 

contraer matrimonio acreditarán previamente en acta o expediente tramitado 

conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad y 

la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este 

Código. Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, 

intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado 

del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico 

sobre su aptitud para prestar el consentimiento.». Aquest aspecte en concret no 

entrarà en vigor fins el proper 30 de juny del 2017 i per tant totes les forces 

polítiques s’haurien de mobilitzar per modificar un aspecte tant discriminador de la 

normativa abans que entrés vigor. En aquest sentit, l’Associació Catalana per a la 

Integració del Cec creu i així ens ho ha comunicat, que més que modificar la 
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disposició final esmentada, seria més convenient, des d’un punt de vista de tècnica 

legislativa, modificar els articles 56 del Codi Civil i el 58.5 de la Llei de Registre 

Civil. Aquesta no és l’única reivindicació del col·lectiu de les persones amb 

discapacitat sensorial i de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, però 

potser, en aquests moments, és la que consideren més urgent, atesa la incidència 

en un aspecte tant íntim i personal. Altres situacions discriminatòries emparades 

per la normativa fan referencia als àmbits testamentaris i d’atorgament 

d’escriptures públiques. Segons estableix l’article 180 del Reglament del Notariat, 

no és necessària la intervenció de testimonis instrumentals, tret que el notari o 

alguna persona de les parts o sol·licitin, o quan algun dels atorgants no sàpiga o no 

pugui llegir ni escriure. Tot i que les persones amb discapacitat sensorial saben 

llegir i escriure (braille i avenços tecnològics com els lectors de pantalla) a la 

pràctica s’exigeixen els dos testimonis per l’acte d’atorgament, fet que vulnera el 

dret d’aquestes persones. Pel que respecte als testaments, les persones amb 

discapacitat visual, a la pràctica, només poden realitzar el testament obert amb 

presència de testimonis idonis, fet que vulnera la seva intimitat i la igualtat vers la 

resta de ciutadans, fet injustificable tenint en compte les possibilitats tècniques 

existents avui dia. Caldria també procedir a la reforma del Codi Civil de Catalunya, 

que a més de mantenir les mateixes prohibicions en matèria testamentària que el 

Codi Civil espanyol, manté la prohibició a cecs, sords i muts de ser testimonis, 

prohibició ja derogada en el Codi Civil Estatal. Per aquests motius, el grup Municipal 

de CIU d’Artés proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  

1. L’Ajuntament d’Artés es compromet a sol·licitar al Congres dels Diputats, al 

Senat i al Govern de l’Estat la reforma legislativa estatal que faci possible la no 

discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria matrimonial, i 

concretament la modificació immediata de l’article 56 del Codi Civil i de l’article 

58.5 de la Llei del Registre Civil, per tal de suprimir l’exigència a les persones amb 

discapacitat sensorial de certificat mèdic que acrediti la seva aptitud per prestar el 

consentiment matrimonial.  

2. L’Ajuntament d’Artés es compromet a sol·licitar al Congres dels Diputats, al 

Senat i al Govern de l’Estat la reforma legislativa estatal que faci possible la no 

discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria d’atorgament 

d’escriptures i de documents públics així com de testaments i concretament les 

modificacions immediates de l’article 697 del Codi Civil espanyol i de l’article 180 

del Reglament del Notariat de 1944, per tal de suprimir l’obligatorietat de presència 

de dos testimonis en l’atorgament de documents públics i testaments oberts per 

part de persones amb discapacitat sensorial i d’introduir l’ús de les noves 

tecnologies per a facilitar a aquestes persones la possibilitat de llegir i signar per si 

mateixos els documents i testaments i conseqüentment la modificació de l’article 
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708 del Codi Civil espanyol per tal de suprimir la prohibició a les persones amb 

discapacitat sensorial d’atorgar testament tancat.  

3. L’Ajuntament d’Artés es compromet a sol·licitar al Parlament de Catalunya la 

modificació del Dret Civil català per fer efectiu el dret de no discriminació de les 

persones amb discapacitat sensorial en matèria testamentària. Concretament la 

modificació dels articles 421-10 apartat 2 per tal de suprimir l’exigència de 

testimonis al testament notarial, del 421-14 apartat 5 per tal de suprimir la 

prohibició de fer testament tancat i del 421-11 apartat 2b per tal de suprimir la 

prohibició de cecs, sords i muts per a ser testimonis.  

4. L’Ajuntament d’Artés es compromet a realitzar els canvis i adaptacions oportuns 

per garantir els drets de les persones amb discapacitat sensorial en l’accés als 

serveis públics i a l’administració municipals.  

5. L’Ajuntament d’Artés es compromet a trametre aquests acords als grups 

parlamentaris del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Congrés 

dels Diputats i del Senat, a l’Associació Catalana per a la Integració del Cec i a les 

regidories municipals que són necessàries per introduir els canvis i adaptacions 

oportuns per garantir els drets de les persones amb discapacitat sensorial en l’accés 

als serveis públics i a l’administració municipals.  

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez manifesta que el seu grup, d’entrada, veu correcte 

el contingut de la Moció, que són del parer que cal tenir especial sensibilitat en 

aquests casos, però que se’ls fa una mica estrany que en el contingut dels acords, 

les peticions que es fan, la majoria van dirigides a l’estat espanyol i això, en l’actual 

situació que ens trobem, se’ls fa una mica estrany. Tot i això, el nostre grup votarà 

a favor d’aprovar aquesta Moció. 

 

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

 

 

4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

No n’hi ha 

 

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

 

Donant compliment d’allò que assenyala l’article 46.2, de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per Llei 11/1999, de 22 
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d’abril, sobre activitats de control del Ple, es dóna compte dels Decrets adoptats 

des de l’última sessió i  fins la Junta de Govern núm. 3/2017. 

 

 

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, en relació a l’aplicació que recentment s’ha 

creat i s’ha donat a conèixer a través del web, i no sé si a través d’algun altre mitjà 

de comunicació, Artés APprop, volen donar-li la benvinguda, ja que creuen que  tot 

el que es faci perquè hi pugui haver més comunicació i una millor interactuació 

entre la gent i l’Ajuntament és positiu. Per tant, res a dir en relació a això, però sí 

que voldrien saber com es mantindrà actualitzada, perquè l’agenda, a dia d’avui, no 

hi surten tots els actes, en canvi sí que hi surten en l’agenda escrita. En l’App n’hi 

surten alguns dels actes però no tots, i volen saber si hi ha algun criteri o 

simplement manca temps per mantenir-la actualitzada. Afegeix que el mateix passa 

amb les notícies. Per aquest motiu, demana si està previst que hi hagi alguna 

persona responsable de la comunicació dins l’Ajuntament. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez respon que de moment no s’ha fet públic, que en 

un inici es va publicar a la pàgina web, però que la notícia es va despenjar de 

seguida perquè hi havia serveis de l’App que volíem tancar. Explica que va ser per 

falta de coordinació interna. En relació al tema que comentes, diu que la persona 

referent que s’encarregarà de l’aplicació serà el sr. Jordi Mas i que estan parlant de 

les persones que portaran els diferents apartats de l’aplicació.  

En relació a les comunicacions que fa l’Ajuntament, explica que quan es penja una 

notícia a la pàgina web, d’entrada, ja es penja a totes les xarxes. Afegeix però, que 

ara el que no saben és si qualsevol notícia que es publiqui al web també es penjarà 

a l’aplicació. Encara s’ha d’acabar de decidir. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que pel seu grup la comunicació és un tema 

molt important per al municipi i que cal treballar de forma neutral, que això s’ha de 

garantir des dels mitjans de comunicació públics. Afegeix que han vist que diferents 

Ajuntaments han creat reglaments per tal de coordinar aquests temes de 

comunicació. Pensen que seria bo que, al nostre municipi, també es comencés a 

plantejar tot aquest tema, no només per aquesta eina, sinó també per a la pàgina 

web, el twitter, el butlletí...per a totes les eines que fa servir l’Ajuntament per a 

comunicar-se amb els veïns. 

Creuen que seria bo plantejar-se la creació d’un reglament dels mitjans de 

comunicació d’Artés, amb uns objectius, i formar una comissió amb representació 
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dels diferents grups polítics, i si s’escau designar o contractar una persona que sigui 

l’encarregada de portar els mitjans de comunicació dins l’Ajuntament. Per tot això 

demana que es comenci a pensar en aquest tema. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa respon que miraran de parlar i informar-se 

d’aquest tema. 

 

La regidora na Fina Montañola Cortina, en relació a la Festa de Carnestoltes, vol 

felicitar als organitzadors perquè han aconseguit que aquesta festa mogui un 

número molt elevat d’artesencs i artesenques. Afegeix que és una festa que ha 

anat en augment des que s’organitza en un format diferent al de l’anterior 

legislatura. Això vol dir que s’ha aconseguit una major participació ciutadana, un 

mèrit important, indispensable en les festes que s’organitzen al municipi. 

Afegeix que també és notable la cohesió social que genera entre els joves i les 

famílies, a l’hora de trobar-se, preparar el ball de comparsa o participar en el 

concurs, així com pel fet de decidir i elaborar les disfresses. 

Tot i això, diu que els agradaria exposar algunes millores que creuen que es poden 

fer: pel que fa als horaris, a les dates...siguin les que siguin, i pensen que potser 

estaria bé poder-ho parlar en una Comissió de Carnestoltes. 

Pensen que potser no és necessari muntar una macrofesta al nostre municipi, 

perquè ja n’hi ha als pobles del voltant, els quals ja la tenen com una tradició, però 

potser caldria potenciar els punts relacionats amb la participació ciutadana, parlar-

ne amb més gent. Finalment demana si existeix la Comissió de Carnestoltes. 

 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa explica que, temps enrere, havia existit 

una comissió de Carnestoltes. Explica que aquesta Comissió no tenia molta 

participació i que, en canvi ara, que hi ha involucrat el Consell de Joves, és quan 

s’ha aconseguit moltíssima més participació, i a més s’ha aconseguit fer participar 

també de la festa als joves. Diu que aquest canvi ja es va començar l’any passat i 

que també ha propiciat que la festa no tingués un buit per als joves i que acabés 

essent de tothom, ja que ara, aquests, a més del ball de la nit, també participen en 

els actes de la tarda. 

Afegeix que no li sembla malament tornar a obrir una comissió de Carnestoltes, en 

la qual hi participi més gent, altres entitats, no està pas en desacord de tornar-la a 

crear, però diu que, actualment, el Carnestoltes funciona bastant bé, que ja està 

estructurat d’altres anys, i que cada cop té més participació. 

 

La regidora na Fina Montañola Cortina afegeix que sí, que per als adults està bé, 

però que també voldrien parlar sobre els infants, i per això, si tenen algun moment, 

voldrien fer-li arribar els seus suggeriments. 
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La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa respon que, quan la regidora vulgui, 

poden parlar. 

 

El regidor en Marc Torras Simon demana com està el tema del POUM, si es portarà 

a terme o no. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet explica que aquest any han tornat a demanar el 

mateix ajut que l’any passat a Xarxa Diputació. Afegeix que si no els el concedeixen 

crearan la partida necessària per a la seva realització. Explica que l’any passat ja 

van crear aquesta partida, però que al final no la van fer servir. Si cal la tornaran a 

crear durant aquest exercici, tot i que creuen que és possible que la Diputació de 

Barcelona els concedeixi l’ajut enguany. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa aclareix que es tracta d’un ajut tècnic. 

 

El regidor en Marc Torras Simon demana però si ja s’ha iniciat aquest estudi. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet respon que encara no s’ha començat res. 

 

El regidor en Marc Torras Simon demana si abans es farà algun estudi tècnic. 

 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet respon que sí, que serà l’avantpoum, que és 

l’estudi que s’ha demanat mitjançant el recurs de xarxa Diputació. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que ens estem acostant a la Fira d’Artés i 

que, pel que han vist a les reunions de la Comissió, es preveuen una sèrie de 

canvis importants, un dels quals està relacionat  amb la distribució dels expositors, 

els quals es va dir que s’agruparien per sectors. Demana com estan responent els 

diferents expositors, si en general tots ho veuen bé i si a part d’això s’està 

treballant per incorporar noves empreses per augmentar l’exposició de la fira. 

 

La regidora na Meritxell Bonastre Arís diu que els expositors han respost de forma 

molt positiva a aquesta primera fase de sectorització de la Fira, i que aquesta nova 

distribució respon a una petició que ja feia temps que estaven demanant. Explica 

que és important poder situar els expositors per àrees, segons el producte o 

material que portin. 

Pel que fa a la incorporació de noves empreses, s’estan fent gestions, i si finalment 

vinguessin més expositors, s’haurà d’ampliar l’espai que hi ha assignat d’exposició, 

expandint-se cap a altres carrers circumdants. 
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L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que el tècnic que porta la fira i ell 

mateix estan fent diverses visites a empreses per tal de completar l’exposició i 

portar unes marques que en aquests moments no participen al nostre certamen. 

Afegeix que aquest any potser no serà possible la seva presència per qüestió de 

temps, però que és molt possible que en pròximes edicions es pugui ampliar. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí diu que s’alegren que aquests canvis siguin ben 

rebuts pels expositors. 

En relació als temes relacionats amb Urbanisme, diu que han vist que s’ha realitzat 

una actuació al final del passeig, ampliant la vorera, per intentar que els vehicles 

redueixin la velocitat quan entren a aquesta via, però segons el seu parer els dóna 

la sensació que hi ha massa pavimentació. Diu que s’ha eliminat un cedre i que s’ha 

pavimentat una mitja rotonda, i demana si no caldria plantejar la incorporació de 

més verd a Artés. Afegeix que allà hi queda un paviment molt gran, que pot ser 

molt útil per la Fira, per posar-hi cotxes o tractors, però que, en el dia a dia, potser 

seria millor que hi haguessin arbres, una mica de vegetació. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que és veritat que es va treure l’arbre 

que hi havia, però que es va fer per pavimentar la carretera i perquè ens ho van 

recomanar per temes de visibilitat. Afegeix que és veritat que es podria haver 

incorporat més verd, però que al tractar-se d’una obra de la Diputació, aquesta va 

ser qui va fer-ne el projecte. Diu que ara hi posaran jardineres d’aquelles rodones 

per delimitar la vorera ampliada, i ara s’està esperant la proposta del jardiner per 

veure què s’hi planta. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix que la Diputació planteja solucions que 

assegurin un manteniment fàcil i econòmic, i recorda que aquesta proposta ja era la 

que constava en el projecte inicial. 

 

El regidor en Roger Genescà Campi recorda que fa aproximadament un any es va 

comentar de parlar amb l’Ajuntament de Sallent sobre la rotonda que queda a la 

sortida de l’Eix i pròxima a l’entrada del nostre municipi, tot i que està dins el terme 

municipal de Sallent. Recorda que es va parlar que estaria bé enjardinar-la o fer-hi 

algun tipus de treball o motiu relacionat amb el nostre municipi, ja que, ara, només 

hi ha herba i alfals. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que fa temps ho va demanar a l’Alcalde 

de Sallent però que no li va acabar d’aclarir. Li tornarà a demanar si hi ha voluntat 
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de l’Ajuntament de Sallent de posar-hi alguna cosa que sigui de fàcil manteniment, 

perquè és veritat que ara només hi ha herba. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, en relació a la tirolina que hi ha al costat de 

l’skate, demana si se li pot fer una mica de manteniment, i també diu que s’hauria 

de comprovar si cal adequar la instal·lació, perquè creuen que el terra no compleix 

la normativa. 

 

El regidor n’Enric Forcada Valiente respon que es fa un manteniment bimensual 

dels jocs infantils i que ja comentarà aquest tema amb la persona que s’encarrega 

d’aquest manteniment. 

 

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, 23 de febrer de 2017 
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