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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL  PLE DE 
L’AJUNTAMENT D’ARTESA DE LLEIDA 
 
Identificació de la sessió 
NÚM SESSIÓ : 12/2015 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DIA: 14 de desembre de 2015        
HORA: 20:30  hores. 
LLOC: Sala de Sessions de l'Ajuntament 
 
Hi assisteixen 
Pere Puiggròs Compte, (CiU), alcalde 
Benjamí Mor Nosas, (CiU), primer tinent d’alcalde 
Encarna Álvarez Fernández, (CiU),  
Joan Casola Matas, (CiU), regidor 
Yolanda Horcajadas Redondo, (CiU), regidora 
Cèlia Argilés Andrés (EA-AM), regidora 
Josep Mª Esteve Muñoz, (EA-AM), regidor 
Anna Gallart Oró, secretària interventora 
 
Ha excusat la seva assistència 
Georgina Badia Anglès (EA-AM), regidora 
 
Una vegada comprovada l’existència del quòrum suficient, per entendre vàlidament 
constituït el Ple, d’acord amb el que disposa l’article 46.2.c) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i 98.c) 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, s’inicia la sessió amb el següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 
1.- Aprovar, si s’escau, l’esborrany de les actes de les dues sessions celebrades. 
2.- Presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. Eva Mª Jorge Lucha. 
3.- Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2016. 
4.- Aprovar el límit de despesa no financera per a l’exercici 2016. 
5.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2016. 
6.- Aprovar inicialment la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2016. 
7.- Informe dels decrets dictats per l’Alcaldia. 
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Abans de començar la sessió la Sra. Secretària manifesta que per error s’ha inclòs a 
l’ordre del dia el punt de precs i preguntes i que al tractar-se d’una sessió extraordinària 
en principi no hi hauria d’haver constat. 
 
La Sra. Cèlia Argilés manifesta que en les sessions ordinàries és obligatori que hi sigui 
però en les extraordinàries pot no ser-hi però, si hi és, també es correcte. 
 
La Sra. Secretària diu que dependrà de la voluntat de l’alcalde de mantenir el punt o 
retirar-lo. 
 
El Sr. Alcalde diu que com que en principi no estava previst, no hi haurà precs ni 
preguntes. 
 
La Sra. Cèlia Argilés diu que estava previst però no n’hi haurà. 
El Sr. Alcalde diu que no estava previst i que va ser un error de redacció. 
La Sra. Cèlia Argilés diu que si que estava previst perquè a la convocatòria hi és. 
 
1.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES DUES 
SESSIONS CELEBRADES. 
 
Havent-se fet entrega  als regidors/es dels esborranys de les actes corresponent a la 
sessió celebrada el dia 9 de novembre de 2015 i 24 de novembre de 2015 es donen les 
mateixes per llegides.  
Abans de sotmetre les actes a votació la Sra. Secretària manifesta que a l’anterior ple el 
regidor Sr. Miquel Mazarico va qüestionar que a l’acta de la sessió del dia 17 de 
setembre, que s’aprovava, s’hi hagués transcrit el que realment es va dir en aquell ple. 
Diu que el regidor i ella van quedar, van escoltar plegats la gravació del ple i que 
efectivament a l’acta hi ha transcrit tot el que es va dir per part dels regidors que van 
intervenir i de la manera com és va dir. 
 
Sotmeses les actes a votació s’aproven totes dues per unanimitat dels membres 
assistents que són set. 
 
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA. EVA Mª 
JORGE LUCHA. 
 
Atès que és la primera sessió a la que assisteix la Sra. Eva Jorge Lucha, en substitució 
del senyor Miquel Mazarico Julve, i havent fet entrega de la credencial emesa per la 
Junta Electora de Zona, que l’acredita com a regidora electa, la Sra. Eva Mª Jorge 
Lucha, una vegada acreditada la seva personalitat, procedeix a la lectura de la fórmula 
de jurament o promesa establerta pel Reial Decret 707/79 de 5 d'abril, en els següents 
termes: 
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Jo Eva Mª Jorge Lucha, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida, amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. Per 
imperatiu legal.  
Resto a disposició del Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb 
totes les nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà. 
 
La Sra. Eva Mª Jorge Lucha queda proclamada regidora de l'Ajuntament d'Artesa de 
Lleida del grup Entesa Artesenca-Acord Municipal (EA-AM) i ocupa el seu lloc a la 
taula. 
 
3.- APROVAR EL CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI 2016. 
 
Atès que al llarg de l’exercici 2016 cal procedir a efectuar la cobrança dels impostos i 
taxes municipals i amb la finalitat de donar a conèixer a tots els contribuents els 
períodes de recaptació en voluntària corresponents a l'any 2016 (que no pot ser inferior 
a 2 mesos), es proposa al Ple aprovar el calendari de cobrança dels tributs que s’efectua 
a través dels corresponents padrons: 
 
Taxa pel subministrament d’aigua potable, 2n semestre 2015 1 de febrer a 1 d’abril 

Impost sobre Vehicles de tracció mecànica 2016     1 de març a 1 de maig  

Taxa de recollida d'escombreries, taxa de conservació del 
cementiri  Taxa de conservació del clavegueram any 2016  

1 d’abril  a 1 de juny  

1/3 Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana 2016                     1 de maig  a 1 de juliol 

Impost sobre activitats econòmiques 2016 
1/3 Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana 2016 

1 de juliol a 1 de setembre 

Impost sobre bens immobles de naturalesa rústica 2016 
Taxa pel subministrament d’aigua potable, 1r semestre de 2016 

1 agost a 1 d’octubre 
 

1/3 Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 2016 1 d’octubre 1 de desembre 
 

 
La proposat s’aprova per unanimitat dels membres assistents que són vuit. 
 
4.- APROVAR EL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA PER A L’EXERCICI 
2016. 
 
L’article 30 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera disposa que l’Estat, les comunitats autònomes i les corporacions 
locals han d’aprovar, en els seus àmbits respectius, un límit màxim de despesa no 



         

 

  
 
 
 
 
 

             

         

AJUNTAMENT 

D’ARTESA DE LLEIDA 
NIF P2504000G 

c. del Castell,3 – 25150 Artesa de Lleida 

Tel. 973 167 162- Fax 973167315 

email.- ajuntament@artesalleida.cat 
http://artesalleida.cat 

financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa, que 
ha de marcar el sostre d’assignació de recursos dels seus pressupostos. 
 
Una vegada efectuats els corresponents càlculs, a partir de l’estimació de la liquidació 
del pressupost 2015 en resulta que el límit màxim de despesa no financera de 
l’Ajuntament d’Artesa de Lleida, per a l’exercici 2016 seria de 1.844.556 €. Aquest 
import no resulta coherent ni amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària ni amb la regla 
de la despesa, doncs durant l’exercici 2015 s’ha finançat una inversió per import de 
689.222 € com és la construcció de “l’Espai poliesportiu cobert a Artesa de Lleida, 
modificat”, amb una operació d’endeutament a llarg termini per import de 540.000 €. 
Aquest fet ha provocat que en la liquidació del pressupost 2015 no es complirà ni 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària ni la regla de la despesa. 
 
L’Ajuntament d’Artesa de Lleida té aprovat un pla econòmic financer per retornar a la 
situació de compliment de la regla de la despesa durant l’exercici 2016. 
 
Segons les dades del Pla econòmic i financer, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
de 9 de novembre de 2015, el límit de despesa no financera del pressupost 2016 hauria 
de ser de 1.092.000 €, per tal de complir amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i 
amb l’objectiu de la regla de la despesa. 
 
La despesa no financera del pressupost 2016 que es presentarà a l’aprovació del Ple és 
de 1.232.830 €. 
En principi aquesta despesa no financera del pressupost 2016 és superior al límit 
establer en el Pla Econòmic Financer. No obstant, en fase d’aprovació del pressupost la 
Guia per a la determinació de la Regla de la Despesa per les corporacions Locals, del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques permet aplicar en el projecte de 
pressupost inicial un “ajust per grau d’execució del pressupost” que reduirà la despesa 
no financera en aquells crèdits que per les seves característiques o per la seva naturalesa 
es considerin d’impossible execució en l’exercici pressupostari o els incrementarà en 
aquells crèdits l’execució dels quals superi l’import dels previstos inicialment. 
Aquest ajust s’estimarà en funció de l’experiència acumulada de dos exercicis anteriors 
sobres les diferències entre les previsions pressupostàries i l’execució real. 
 
Prenent com a referència les dades de liquidació dels pressupostos 2013, 2014 i 
estimació del 2015, ajust per inexecució del pressupost queda fixat en -225.501,99 €. 
 
Per aquest motiu, la despesa no financera del pressupost 2016, aplicant el grau 
d’inexecució del pressupost queda fixada en 977.328,01 €, essent aquest import 
lleugerament inferior al límit de despesa no financera que deriva del Pla Econòmic 
Financer aprovat per l’Ajuntament i coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
i amb la regla de la despesa. 
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Càlcul del compliment regla de la despesa del 2015 al  2016 

Despeses no financeres 2015 1.844.556,00 
-Interessos del deute  3.495,10 
-Despeses finançades amb fons d'altres AAPP 235.559,62 
 - Despeses finançades amb RTDG 0,00 
+/- Ajustos segons SEC 0,00 
Transferències internes 0,00 
Total despesa computable 1.605.501,28 
Taxa de referència de creixement del PIB  1,8% 

+/-Canvis normatius que suposin una variació de la recaptació 7.300,00 
LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA 2016 945.146,45 
Despeses no financeres  1.092.000,00 
-Interessos del deute computats al cap.3 5.397,40 
-Despeses finançades amb fons finalistes d'altres AAPP 134.213,00 
 - Despeses finançades amb RTDG 0,00 
Transferències internes   
+/-Ajustos segons SEC 0,00 
TOTAL DESPESA COMPUTABLE AL 2016 945.089,60 
Es compleix amb la regla de la despesa 56,85 
 
Proposta: 

a) Aprovar el límit de despesa no financera per a l’exercici 2016, fixat en 
1.092.000 €, segons dades del Pla Econòmic Financer aprovat per l’Ajuntament 
en sessió de 9 de novembre de 2015, coherent amb la regla de la despesa i amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

 

  Despesa no financera 
Capítol 1  409.743,00 
Capítol 2   680.210,00 
Capítol 3  13.330,00 
Capítol 4 18.892,00 
Capítol 5 0,00 
Capítol 6  110.655,00 
Capítol 7 0,00 

Despesa no financera 1.232.830,00 
 
La Sra. Cèlia Argilés manifesta que votaran en contra de la proposta pel que ja van 
explicar al Ple de les ordenances. 
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Diu que hi ha el límit de despesa no financera que implica que l’Ajuntament no pot 
gastar, malgrat tingui més ingressos. Diu que per damunt aquest límit, si no s’amortitza 
abans el deute, no és pot gastar. 
Diu que un dels motius que va comportar l’aprovació del Pla Econòmic Financer va ser 
que es rebaixés la recaptació dels impostos. Diu que ells consideren que els impostos 
municipals d’Artesa de Lleida no són elevats, ni cars, ni excessius, sinó que són 
correctes i que per això consideren que no és important rebaixar-los sinó que és més 
important poder tenir millors serveis i per la qual cosa, consideren que aquest límit de 
despesa no financera, de la mateixa manera que podria ser superior i ens permetria a tots 
disposar de majors i millors serveis, ara el tenim limitat i retallat i com ja es veurà, amb 
uns pressupostos que deixen poc marge de maniobra per poder fer actuacions al 
municipi. 
 
El Sr. Alcalde diu que el que comenta la Sra. Cèlia Argilés, realment és correcte però el 
que passa és que la seva dinàmica sempre ha estat mantenir uns impostos i unes taxes 
contingudes, sense que per això s’hagi de retallar o anar en detriment dels serveis. Diu 
que això pot semblar difícil però que intentaran mantenir els serveis en els mateixos 
índex d’eficiència que tenim ara i mantenint també el no incrementar els impostos i 
taxes. Diu que aquest és el seu objectiu i que intentaran aconseguir-lo. 
 
El Sr. Benjamí Mor diu que mantenint el tipus ja recaptaran una mica més i que l’opció 
d’incrementar els impostos sempre la tenen. 
 
Sotmesa la proposat a votació aquesta queda aprovada amb els vots a favor del Sr. 
Alcalde i dels regidors/es Benjamí Mor, Encarna Álvarez, Joan Casola i Yolanda 
Horcajadas i amb els vots en contra dels regidors/es Cèlia Argilés, Josep Mª Esteve i 
Eva Jorge. 
 
5.- APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT 
PER A L’EXERCICI 2016. 
 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2016 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
L’article 165 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals disposa que el pressupost complirà 
amb el principi d’estabilitat i contindrà per cada un dels pressupostos que l'integrin 
l’estat de despeses, l’estat d’ingressos i les bases d’execució. També afegeix que 
cadascun dels pressupostos que integren el general s’ha d’elaborar sense dèficit inicial. 
 
L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost general. 
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L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació inicial del 
pressupost. 
 
L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada en 
vigor del pressupost. 
 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF). 
 
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat 
Pressupostària. 
 
Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, 
publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i 
Hisenda. 
 
Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la LOEPSF per 
corporacions locals, 3a edició. IGAE (novembre de 2014). 
 
Reglament núm.549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig 
(DOCE.26-06-2013), que aprova el SEC 2010. 
 
Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat. 
 
Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 
 
Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea 
 
Proposta 
 

a) Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2016, d’acord amb el 
següent detall: 

 
    AJUNTAMENT D'ARTESA DE LLEIDA PRESSUPOST DE DESPESES 2016                     

 
Prog. Econ. Descripció  Import partida  
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CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL   
920 12000 Retribucions bàsiques  funcionaris grup A1                18.100    
920 12003 Retribucions bàsiques  funcionaris grup C1                12.900    
920 12004 Retribucions bàsiques  funcionaris grup C2                  9.600    
920 12100 Complement de destí personal funcionari                19.412    
920 12101 Complement específic personal funcionari                28.750    
323 13000 Retribucions bàsiques personal laboral llar infants                52.375    
920 13000 Retribucions bàsiques personal laboral fixe              101.000    
920 13001 Hores extraordinàries personal laboral fixe                11.000    
920 13002 Altres remuneracions personal laboral fixe                  4.900    
920 13100 Personal laboral temporal                31.200    
912 14300 Retribució órgans de govern                17.506    
920 16000 Quotes socials              103.000    
TOTAL CAPÍTOL I              409.743    
   

CAPÍTOL II DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS   
161 22101 Aigua potable- subministraments i materials                35.000    
161 21000 Aigua potable-reparació,mateniment i conservació                15.000    
410 21205 Allotjament de temporers, conservació, manteniment i reparació                  2.500    
410 22100 Allotjament temporers  Subministrament elèctric                  3.500    
410 22199 Allotjament temporers, altres subministraments                  1.000    
912 22400 Assegurança accidents dels órgans de govern                  1.000    
920 22400 Assegurances RC edificis, vehicles i altres                12.000    
151 22799 Atres treballs realitzats per altres empreses i professionals                17.000    
439 21900 Bàscula pública- Reparació,cons. i manteniment                  4.000    
459 21000 Camins manteniment i conservació                 18.000    
342 21210 Camp futbol i espai poliesportiu manteniment i conservació                12.000    
160 20800 Cànon abocament  CHE                  7.600    
161 20800 Cànon d'aigua  ACA                44.000    
920 22100 Casa de la vila Subministrament elèctric                  4.000    
920 22199 Casa de la Vila, altres subministraments                  6.000    
920 22200 Casa de la Vila, comunicacions                  5.000    
920 22103 Casa de la Vila, subministrament combustible                  3.500    
920 21212 Casa la Vila-reparació,conservació i manteniment                  4.000    
231 22100 Casal avis Subministrament elèctric                  6.000    
152 21201 Casal avis-reparació, conservació i manteniment                  2.500    
164 21202 Cementiri, reparació, conservació i manteniment                  2.000    
419 22199 Centre d'acollida d'animals, altres subministraments                    800    
419 21213 Centre d'acollida d'animals, manteniment, conservació i reparació                  1.800    
419 22113 Centre d'acollida d'animals, manutenció d'animals                  2.500    
160 21000 Clavegueram conservació i manteniment                   5.000    
231 25000 Consell Comarcal servei d'Assistent Social                13.000    
419 25000 Consell Comarcal, conveni gestió CAAC                  5.200    
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312 21203 Consultori mèdic conservació, manteniment i reparacions                  3.000    
312 22200 Consultori mèdic local comunicacions                    550    
312 22100 Consultori mèdic local Subministraments                   2.000    
151 22706 Contracte prestació serveis tècnics municipals                11.000    
334 22608 Cultura i festes despeses              104.054    
920 22799 Desp gestoria i Manteniment programes informàtics i prevenció riscos                  7.800    
920 22603 Despeses diverses publicació en diaris oficials                    300    
920 22604 Despeses jurídiques                   2.500    
912 23100 Desplaçaments personal electe                    200    
326 22799 EMMA cànon gestió Orfeó                13.000    
326 222001 EMMA comunicacions                    800    
326 221002 EMMA subministraments                  3.000    
326 21205 EMMA, reparació conservacio i manteniment                  1.500    
165 22112 Enllumenat públic subministraments                30.000    
165 21000 Enllumenat- reparació i conservació                  3.500    
323 22103 Escola i Llar infants subministrament combustible                14.000    
323 21204 Escola reparació,cons.i manteniment                   6.500    
323 221001 Escola subministrament elèctric                13.000    
336 21209 Esglèsia parroquial -manteniment edifici                  1.000    
912 23300 Indemnitzacions assistència a òrgans col.legiats personal electe                10.000    
342 22199 Instal.lacions esportives altres subministraments                12.000    
342 22100 Instal.lacions esportives subministraments elèctric                20.000    
323 22199 Llar d'infants altres subministraments                  3.500    
323 222002 Llar d'infants comunicacions                    480    
323 22799 Llar d'Infants servei de menjador                  5.000    
323 21206 Llar d'infants, reparació, conservació i manteniment                  2.700    
323 221003 Llar infants subministrament elèctric                  5.000    
920 21300 Maquinària i utillatge, manteniment, reparació iconservació                  9.000    
920 22111 Maquinaria municipal- subministraments                  5.000    
920 22000 Material d'oficina no inventariable                  2.500    
333 20207 Museu local Manteniment,reparació i conservació                    200    
171 21214 Parcs i jardins- manteniment i conservació                  4.000    
171 22199 Parcs i jardins- subministraments                  9.000    
342 21211 Piscines, manteniment, reparació i conservació                12.000    
920 22708 Premi de cobrança Diputació Lleida                  2.500    
920 22001 Premsa revistes llibres i altres publicacions                  1.000    
162 22700 Servei de recollida d'escombreries                55.000    
334 22100 Teatre municipal subministraments                36.000    
333 21208 Teatre municipal, Manteniment de l'edifici                  9.000    
326 22200 Telecentre comunicacions                    800    
326 22199 Telecentre, altres subministraments                  1.500    
338 22701 Treballs realitzats per altres empreses seguretat                    500    
920 21301 Vehicles Manteniment i reparacions vehicles municipals                  3.000    
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920 22104 Vestuari personal corporació                  1.000    
153 21000 Vies públiques Reparació i conservació                15.000    
TOTAL CAPÍTOL II              677.284    
   

CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES   
011 31000 Interessos de préstecs                  6.500    
011 31900 Altres despeses financeres                   6.830    
TOTAL CAPÍTOL III                13.330    
   

CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS   
920 46600 A entitats que agrupen municipis (ACM, FMC, AMPP, AMI)                  2.392    
441 46700 Aportació ATM Consorci Transport Públic                  1.500    
160 48000 Institucions municipals sense fi lucratiu                15.000    
TOTAL CAPÍTOL IV                18.892    
   

CAPÍTOL VI INVERSIONS   

155 62100 Reurbanització de les voreres de diversos carrers                81.950    
164 62200  Instal.lació de columbaris al cementiri municipal                   4.705    
326 62900  Instruments musicals EMMA                   1.200    
342 60901  Adequació de l'entorn de l'espai poliesportiu cobert                 10.000    
151 61900  Modificació puntual de NNSS                 14.000    
TOTAL CAPÍTOL VI              111.855    
   

CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS   
011 91100 Amortització préstecs a llarg termini                20.900    
TOTAL CAPÍTOL IX                20.900    

        

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2016           1.252.004    
 
 
AJUNTAMENT D'ARTESA DE LLEIDA PRESSUPOST D’INGRESSO S 2016                     

Econ. Descripció  Import partida  
      
CAPÍTOL I IMPOSTOS DIRECTES 
    
11200 Imposts Bens immobles de naturalesa rústega                         49.000   
11300 Imposts Bens immobles de naturalesa urbana                       236.000   
11400 Impost Bens immobles de característiques especials                          3.500   
11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica                         83.000   
11600 Impost  increment dels terrenys ntsa.urbana                         14.000   
13000 Impost sobre activitats econòmiques                         54.000   
TOTAL CAPÍTOL I                         439.500   
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CAPÍTOL II IMPOSTOS INDIRECTES 
  

  

29000 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.                         15.000   
TOTAL CAPÍTOL 
II 

                          15.000   

    

CAPÍTOL III TAXES I ALTRES INGRESSOS 
  

  

30000 Taxa de subministrament d'aigua                         40.000   
30100 Taxa de manteniment de clavegueram                         10.500   
30200 Taxa de recollida d'escombreries                         50.000   
30400 Cànon d'aigua                         44.000   
30900 Taxa de manteniment del cementiri                          7.800   
31200 Taxa servei de Llar d'infant                         30.000   
31300 Abonaments-entrades piscines                         32.000   
31900 Ingressos per Festes                          8.000   
31912 Taxa Lloguer maquinària-taxa                             800   
31915 Taxa Bàscula municipal                          1.300   
31916 Taxa de Veu pública                             100   
31919 Taxa per l´ùs de l'Allotjament temporers                           2.500   
32100 Taxa d'Obertura d'establiments                              300   
32500 Taxa expedició documents documents administratius i 

fotocòpies 
                         1.500   

32902 Taxa per activitats a la Llar del Poble                         10.000   
33300 Taxa Ocupació del sol, vol i subsol.                         18.000   
33301 Taxa Ocupació de la  via pública                              500   
33601 Taxa ocupació del sol amb parades mercat                             300   
34200 Preu públic telecentre                          4.000   
35000 Contribucions especials obres                         19.755   
39300 Interessos de demora i recàrregs d'apremi.                          8.000   
39900 Altres recursos diversos-imprevistos                          3.000   
TOTAL CAPÍTOL 
III 

                        292.355   

    

CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
  

  

42000 Participacio en els Tributs de l'Estat                       250.000   
45000 Generalitat, Fons de Cooperació Local                         58.231   
45007 Generalitat Catalunya, PUOSC manteniment                         21.137   
45060 Departament Sanitat-manteniment consultoris                          1.620   
45080 Departament de Justícia-manteniment Jutjat de Pau.                          1.860   
45082 Agència Residus FORM i cartró                          4.200   
45085 Departament de Cultura                          4.000   
45086 DGAL Subvenció retribucions càrrecs electes                         17.506   
46100 Diputació de Lleida, transferències corrents i PUOSC 2015                         25.600   
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46101 I.E.I. Transferències corrents EMMA i oferta cult                          2.895   
46102 Diputació de Lleida subv socorristes                          7.500   
46103 Diputació Lleida manteniment consultori                          6.000   
46104 Diputació Lleida, campanya fruita i allotjament                          3.000   
46105 Diputació de Lleida manteniment Llar d'Infants                         14.000   
47000 Ecoembes envasos i paper cartró                         10.000   
47001 Griño, venda paper cartó                          1.000   
TOTAL CAPÍTOL 
IV 

                        428.549   

    

CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS 
  

  

54100 Arrendament de finques urbanes-llar poble i casa metge                          6.000   
55000 Arrendament bar piscines i Festa Major                          3.800   
55500 aprofitament especial terrenys municipals                           4.400   
55900 Concessió de nínxols                          1.500   
TOTAL CAPÍTOL 
V 

                          15.700   

    
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
  

  

76120 Diputacio Lleida interesos prèstec                              900   
76121 Diputacio Lleida subvenció obra reurbantizació voreres                         60.000   
TOTAL CAPÍTOL 
VII 

                          60.900   

    

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016 
  

                   1.252.004   

 
 

b) Aprovar les bases d'execució del pressupost que seran d'aplicació a l'ajuntament. 
c) Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí 

Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de 
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi 
reclamacions. 

d) L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i 
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix.  

 
El Sr. Alcalde diu que són uns pressupostos una mica més ajustats degut a la situació 
dels últims anys. 
Diu que en alguns àmbits compten en fer estalvi, com seria amb el tema energètic, ja 
que hi ha uns projectes d’estalvi energètic que podrien ajudar a compensar tot això que 
sembla que s’ha reduït. Diu que durant l’any ho anirem veient gràcies a uns projectes 
que tenen en marxa. 
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La Sra. Cèlia Argilés diu que de la lectura que ells han fet dels pressupostos, en principi 
el capítol 1 que és el de despeses de personal, els sembla correcte ja que es preveuen les 
retribucions que marca la llei. 
Pel que fa al capítol 2 de despeses que inclou tot el manteniment i despeses corrents de 
la corporació al llarg de l’any, veuen que la partida de cultura i festes es rebaixa 
respecte la pressupostada inicialment l’any passat. Diu que suposa que, respecte 
l’import amb que liquidaran la partida, la rebaixa encara deurà ser més gran. 
Pregunta si la rebaixa comportarà menys actes i de pitjor qualitat o per contra suposarà 
una reorganització de diferents festes que es fan pràcticament a cost gratuït per la gent 
però amb un cost molt gran per l’Ajuntament i que lògicament disparen aquesta partida. 
 
Diu que la partida de camins, tot i que s’ha incrementat, i veient com està actualment la 
situació dels camins municipals, no sap si la inversió prevista serà suficient per poder 
fer alguna cosa. Diu que, més que l’any passat segur perquè l’any passat hi havia una 
previsió de 9.000 € i aquest any és de 18.000 €. Diu que es veu l’ànim d’intentar invertir 
més en camins però considera que tenen moltes mancances en serveis i amb que si tots 
poguéssim pagar una mica més, tindríem uns millors camins i millors serveis. 
Diu que per molt que diguin que es volen esforçar en fer reduccions, cosa que li sembla 
molt lloable, considera que hi ha mancances que es podrien apaivagar una mica més. 
 
Pel que fa al capítol 3 que són els interessos, diu que aquí no hi tenen res a dir. 
 
Pel que fa al capítol 4 que parla de les transferències a entitats, manifesta que en relació 
amb la partida de subvencions a institucions municipals per import de 15.000 €, a les 
bases d’execució del pressupost es preveuen una sèrie d’entitats però només dos 
d’aquestes entitats tenen un import assignat. 
Demana per què només dos d’aquestes entitats tenen un import i per què les altres no en 
tenen, ja que si són subvencions nominatives al pressupost, totes haurien de tenir un 
import, si no han d’anar per un altre tipus de concessió de subvenció. 
 
Diu que pel que fa a l’apartat d’inversions, només hi ha única i exclusivament la 
reurbanització de voreres a diversos carrers per import de 81.950 €, la instal.lació de 
columbaris al cementiri per import de 4.705 €, la compra d’instruments musicals per 
l’Escola Municipal de Música per 1.200 €, adequar l’entorn de l’espai poliesportiu per 
import de 10.000 € i una modificació puntual de normes subsidiàries per 14.000 €. 
Diu que tal com ja ha manifestat al Sr. Alcalde ells estan en contra del tema de la 
urbanització de voreres de diversos carrers, ja que aquestes voreres es finançaran amb 
una subvenció que segons el pressupost provindrà de la Diputació de Lleida per import 
de 60.000 € i amb unes contribucions especials dels veïns que arriben al 24,11 % del 
total de la inversió. 
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Diu que la inversió més gran que fa l’Ajuntament per l’any vinent és de 81.950 € perquè 
no hi ha més diners per poder gastar i que s’inverteixen en aquesta reurbanització de 
voreres que consideren super necessària i per tant, amb l’obra, hi estan 100% d’acord. 
Però no estan d’acord en que la dinàmica que hi havia amb totes les reurbanitzacions de 
voreres que s’han fet i que les han pagat els veïns als que els ha tocat al 50% i ara 
s’instauri un sistema en que perquè tenim una subvenció ara els veïns pagaran un 24%.  
Diu que consideren que seria més ajustat fer un estudi d’un projecte que abasti molts 
més carrers, aprofitant la subvenció i que pagant tots el 50% en comptes del 24% es 
puguin arranjar moltes més voreres que prou falta fan, ja que segur que amb les que es 
repararan l’any que ve, encara en quedaran més d’un 60% per reparar. 
 
Respecte la modificació puntual de normes, la Sra. Cèlia Argilés manifesta que si la 
modificació és puntual tal com diu l’enunciat, 14.000 € els sembla una mica exagerat. 
Diu que ells no saben quin contingut té aquesta modificació puntual, quants punts toca, 
si realment és puntual o és més genèrica però deixa aquesta pregunta en l’aire perquè es 
pugui clarificar. 
 
Respecte els ingressos, la Sra. Cèlia Argilés manifesta que si les ordenances no 
s’haguessin reduït, els ingressos podrien ser una mica més joiosos i per tant, permetrien 
fer front a moltes infraestructures, ja que com diuen ells mateixos, són uns pressupostos 
de mínims i es podrien tenir una mica més subsanats. 
 
La Sra. Encarna Álvarez manifesta que la partida que s’ha destinat a cultura i festes és 
de 104.000 € i no creu que sigui una partida baixa. 
 
El Sr. Joan Casola diu que ara estan lligant la Festa Major i que serà bastant més barata 
que la de l’any passat. Diu que l’any passat va actuar l’orquestra Maravella i va costar 
quasi 9.000 € per fer un ball de tarda on no hi havia gent, per fer un concert a la nit on si 
hi havia gent i que va durar 1:15 hores i per fer un ball de nit on tampoc hi havia gent. 
 
Diu que han retallat l’import d’aquesta orquestra i que la substituiran per una altra que 
serà més barata però no més dolenta.  
Diu que també canviaran l’hora del concert que passarà a primera hora de la tarda i 
després el ball de tarda. Diu que a la nit es farà el ball de nit amb dues parts, una per la 
gent gran i una altra per la gent jove i després hi haurà un Dj. 
Diu que els Dj són més barats que les orquestres. 
 
Diu que la qualitat dels espectacles en funció de l’economia no és una cosa directament 
relacionada. Diu que la qualitat en la cultura és molt subjectiva ja que una cosa que per 
ell pot ser molt bona per una altra persona pot ser molt dolenta. Diu que per sort o per 
desgràcia la cultura és així i que el que faran és, amb els diners que tinguin, portar les 
coses de més qualitat que valorin els que hi participen.  
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Diu que per Nadal, per exemple, han programat una sèrie d’actes a preu bastant reduït. 
Diu que per la nit de Nadal faran una festa pels joves amb quatre Dj. Diu que ells han 
animat als joves a fer la festa i els han facilitat el lloguer de l’equip que és una aportació 
important que els fa l’Ajuntament, però que la festa l’organitzaran ells. Diu que serà una 
festa de jovent molt guapa amb un programa molt atractiu i que a l’Ajuntament li 
costarà pocs diners i els diners que costarà entraran dins la partida de la Festa Major. 
Diu que l’Ajuntament no pagarà aquests diners a nit de Nadal sinó que entraran dins la 
partida del pressupost de la Festa Major de l’any que ve. 
 
Diu que pel dia de Nadal s’ha llogat un grup d’Arenys de Mar que és un duo anomenat 
La Bella Lola i diu que li han parlat molt be d’ells. Diu que faran una part de Nadales i 
una part d’habaneres amb ron cremat i després un Dj que viu al poble farà sessió de ball. 
Diu que pel dia de Sant Esteve faran una activitat infantil que també els ha sortit be de 
preu. Creu que es una bona proposta. Diu que diumenge hi haurà cinema. 
 
Diu que no es quedaran amb els braços plegats sinó que faran coses i que evidentment si 
tinguéssin més diners potser llogarien coses que tindrien una cartellera més atractiva 
però que això no vol dir que siguin millors, només que són més cares. Diu que hi ha 
moltes coses que no són cares i que són bones. 
 
Diu que això també es aplicable al tema del cinema, ja que les activitats culturals poden 
agradar o no, però no creu que sigui lícit dir que són o no són bones. Es pot dir que 
agraden o no agraden però jutjar-les no creu que ningú tingui dret a fer-ho. 
Diu que ells faran el que podran i amb tota la bona voluntat d’aquest mon intentaran 
complir amb els gustos de tothom però que no els diguin que són bones o que no són 
bones perquè això és molt subjectiu. 
 
Diu que per fi d’any la Nicole organitza el seu sopar de fi d’any i en principi ella 
s’encarregarà de gestionar aquesta festa. Diu que si hi ha un mínim de gent es farà al bar 
i si hi ha més gent es farà a la sala. 
 
El Sr. Benjamí Mor diu que respecte els camins, s’ha incrementat al doble el que es 
tenia pressupostat aquest any i que pot ser que no arribi per tot però que continuen 
comptant amb l’estalvi d’altres capítols pressupostaris que aniria destinat a camins i a 
festes. 
 
El Sr. Alcalde diu que de festa no en faltarà ja que els companys de cultura i festes no 
paren i hi haurà festes de qualitat. 
 
Respecte les voreres diu que estudiaran la proposta de la Sra. Cèlia, respecte que les 
contribucions especials dels veïns potser siguin més elevades, per poder tenir més 
possibilitats de fer carrers aquest any. 
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Diu que si tot va segons les previsions, tot el grup Germans Pujol Reñé, per l’any que ve 
hauria d’estar solucionat, gràcies a una possible ajuda de la Diputació de Lleida, i diu 
possible perquè hi ha moltes possibilitats que així sigui. Diu que hi ha el problema que 
tot el grup Germans Pujol Reñé no és de titularitat municipal i ara s’està en aquest 
impàs pel canvi de titularitat i que si s’aconsegueix això, la Diputació no té cap 
problema en ajudar amb una subvenció. 
 
Respecte la modificació de normes, el Sr. Alcalde manifesta que potser puntual no és la 
paraula, ja que puntual és perquè es fa ara en aquest moment, però que abasta varies 
zones del poble, entre elles la més important és la Plaça del Freginal que, amb la 
intenció de tirar endavant els propers anys el projecte que hi ha en aquella plaça i davant 
la possibilitat d’adquirir-la per part del municipi, s’ha de canviar la distribució del 
projecte inicial perquè des del SAREB donen la possibilitat de comprar-la més 
fàcilment a un Ajuntament que no pas a un promotor però sempre que es vegi que no hi 
ha una intenció d’especulació. Diu que la última vegada que es van reunir amb ells van 
acordar que calia canviar el projecte existent. Diu que aquest és el motiu de fer aquesta 
modificació normativa. 
 
El Sr. Josep Mª Esteve manifesta que vol destacar que, com va dir en l’anterior Ple el 
seu company Miquel, s’ha donat moltes explicacions per part del Sr. Joan sobre les 
festes de Nadal i això ho agraeix i li diu al Sr. Alcalde que aquesta explicació que ha fet 
el Sr. Joan tant extensa sobre temes de cultura, els hagués agradat també amb el tema 
dels pressupostos, ja que en aquest cas l’ha fet més la Sra. Cèlia que no pas ell. 
 
La Sra. Cèlia Argilés manifesta que al pressupost existeixen dues partides sobre el Casal 
d’avis, com són el subministrament elèctric per import de 6.000 € i el manteniment, 
conservació i reparació per import de 2.500 €.  
Diu que per contra, en aquest pressupost no hi ha cap partida destinada a la gent jove. 
Diu que els recorda això perquè a l’últim ple es va dir que de les despeses de la Llar de 
Jubilats se’n feia càrrec exclusivament els jubilats. Diu que a més, encara tenen una 
subvenció per pagar la senyora de la neteja. 
Diu que en els pressupostos es veu claríssimament que l’Ajuntament fa una aportació 
important a la Llar d’avis i per tant, no és gratuït. Diu que es va dir que ells es feien 
càrrec de tot i això no és així. 
També pregunta si l’espai de la gent jove està previst, si es desencallarà o que passarà, 
ja que al pressupost no hi ha res previst, i pregunta si això s’ha de fer a cost zero. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que li consta que aquesta mateixa tarda han estat veient el nou 
local. 
El Sr. Joan Casola diu que el nou local és molt possible que sigui el Pub Espiral. Diu 
que aquesta tarda hi han anat els joves, ell mateix com a representant de l’Ajuntament i 
el Sr. Lluis Solans com a propietari. Diu que el local els ha agradat a tots i que de 
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dimensions és perfecte. Diu que està insonoritzat i a més és calent. L’única cosa és que 
els que van estar a punt de llogar-lo i al final no l’han llogat van fer unes modificacions 
i ara s’haurà de condicionar el cablejat, els lavabos i una paret que s’ha de reconstruir. 
Diu que sense ser molt tampoc és poc. Diu que això no ho saben ni els regidors de 
l’equip de govern perquè acaben de venir del lloc. Diu que hauran d’avisar l’arquitecte i 
mirar-s’ho amb ell i fer una valoració.  
Diu que el Sr. Lluis està disposat a llogar-lo i l’Ajuntament també. Diu que el lloguer 
serà de 450 € al mes i que encara no és definitiu. Diu que es pot buscar algun 
finançament  i que és més car del que valia l’altre local. Diu que si les obres valen 1.000 
€ aquests diners aniran a compte de les primeres mensualitats. 
 
La Sra. Cèlia Argilés pregunta d’on es pagarà tot això i qui ho pagarà, responent el Sr. 
Benjamí Mor que de la partida d’aportacions a institucions sense finalitat de lucre. 
La Sra. Cèlia Argilés pregunta si amb 15.000 € n’hi haurà prou per a tot, responent el 
Sr. Benjamí Mor que segurament aquest import es veurà incrementat. La Sra. Cèlia 
Argilés diu que haurà de ser així, ja que 15.000 € donen pel que donen. 
 
La Sra. Cèlia Argilés diu que si es dona una subvenció es torna a traslladar la càrrega de 
la responsabilitat del contracte en la gent jove i no en l’Ajuntament. Pregunta als 
regidors de l’equip de govern si són conscients de tot el que això representa a nivell 
fiscal. Diu que si es contracta amb un particular hi ha declaracions trimestrals d’IVA, de 
IRPF, resums anuals i que acabarà costant igualment la renda com la gestoria. 
Diu que ella ja els hi va dir l’altra vegada i que és la seva decisió. 
 
El Sr. Benjamí Mor diu que se’n pot acabar de parlar. 
 
Sotmesa la proposat a votació aquesta queda aprovada amb els vots a favor del Sr. 
Alcalde i dels regidors/es Benjamí Mor, Encarna Álvarez, Joan Casola i Yolanda 
Horcajadas i amb els vots en contra dels regidors/es Cèlia Argilés, Josep Mª Esteve i 
Eva Jorge. 
 
 
6.- APROVAR INICIALMENT LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ 
DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2016. 
 
Havent estat confeccionada la Plantilla de personal de l’Ajuntament i la relació de llocs de 
treball 2016, de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 

a) Aprovar inicialment la Plantilla de personal de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida, 
per a l’exercici 2016, en els següents termes 
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PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL   
     
PERSONAL FUNCIONARI Grup C.D. Places  Vacants 
Funcionaris d’habilitació Estatal     
Secretaria-Intervenció A-1 26 1 0 
     
Escala d’Administració General     
Subescala Administrativa C-1 16 1 0 
Subescala Auxiliar Adminsitrativa C-2 13 1   

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI   3 0 
     
PERSONAL LABORAL INDEFINIT O 
TEMPORAL 

    

Oficial de 1a   1 0 
Oficial de 2a   1 1 
Personal d’oficis peó manteniment   4 4 
Mestra d’Educació Infantil   1 1 
Tècnic d’Educació Infantil   2 2 
Tècnic noves tecnologies   1 1 
Operari neteja   2 2 
Socorristes   2 2 
Encarregat allotjament de temporers   2 2 
Auxiliar campanya de la fruita   1 1 
Personal control de piscines i guixeta   2 2 
TOTAL PERSONAL LABORAL   19 18 
     
TOTAL RELACIÓ LLOCS DE TREBALL   22 18 

 
b) Exposar al públic l'aprovació inicial, mitjançant edicte, al Butlletí Oficial de la 

Província i al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, durant un termini de quinze 
dies hàbils, a l'efecte de que els interessats puguin examinar i presentar les 
reclamacions que estimin adients. 

c) En el supòsit de no rebre cap reclamació ni suggeriment durant el termini 
esmentat, aquesta aprovació serà elevada a definitiva sense necessitat d'ulterior 
resolució expressa per part de la Corporació. 

 
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents que són vuit. 
 
7.- INFORME DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA. 
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Es dona compte dels següents decrets dictats per l’Alcaldia 
- D.A. núm. 138, de 5 de novembre, de contractació de personal laboral temporal. 
- D.A. núm. 139, de 12 de novembre, pel qual s’aprova la concessió de 

subvencions nominatives. 
-  D.A. núm. 140, de 12 de novembre,  pel qual s’aprova la concessió d’un tercer 

premi al Concurs de dibuix de pintura ràpida celebrat el dia 5 de juliol de 2015. 
- D.A. núm. 141, de 12 de novembre, d’adjudicació d’un contracte menor de 

serveis. 
- D.A. núm. 142, de 19 de novembre,  d’assabentat i conformitat d’obres 

comunicades. 
- D.A. núm. 143, de 19 de novembre, declaració de l’estat ruïnós de l’immoble 

situat al c/ Dels Gallart, núm. 21 d’Artesa de Lleida. 
- D.A. núm. 144, de 19 de novembre,  d’acceptació de la subvenció per al 

sosteniment de l’Escola Municipal de Música d’Artesa de Lleida, curs 2014-
2015  

- D.A. núm. 145, de 23 de novembre,  de rehabilitació i prórroga d’una llicència 
municipal d’obres. 

- D.A. núm. 146, de 24 de novembre,  d’assabentat del canvi de titularitat de dues 
activitats. 

- D.A. núm. 147, de 24 de novembre, de baixa de l’activitat de  bar restaurant al 
carrer de Les Garrigues, núm. 5 d’Artesa de Lleida. 

- D.A. núm. 148, de 26 de novembre, de rectificació de liquidacions de l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica. 

- D.A. núm. 149, de 4 de desembre, d’incoació d’expedient de protecció de la 
legalitat urbanística. 

 
El Sr. Josep Mª Esteve pregunta en relació amb el Decret núm. 140 de concessió d’un 
tercer premi al concurs de pintura de la festa major, com funciona el concurs i els 
premis i quans quadres es queda l’Ajuntament o quin compromís hi ha de quedar-se 
quadres, perquè veu que cada any van augmentant els quadres que es queda 
l’Ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde diu que en un principi l’Ajuntament paga els dos primers premis i els 
anys anteriors el tercer premi l’havia pagat algun espònsor o algun particular. Diu que 
els quadre que premia l’Ajuntament se’ls queda el propi Ajuntament i el tercer se’l 
quedava aquest espònsor o particular. 
Diu que aquest any no hi ha hagut comprador per aquest tercer quadre i com que se li 
havia adjudicat un premi, també se l’ha quedat l’Ajuntament. 
Diu que la resta de quadres es deixen exposats durant un mes perquè qui tingui interès 
pugui adquirir-los.  
Diu que per això cada any hi ha més quadre perquè com a mínim dos, que són els que 
paga l’Ajuntament, es queden en propietat de l’Ajuntament. 
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I sense que existeixi cap més assumpte a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són 
les 21:17 hores del dia 14 de desembre de 2015  
 
Artesa de Lleida, 14 de desembre de 2015  
 
Vist i plau 
L’Alcalde 

 
 
 
 
 
 

Pere Puiggròs Compte 
 
 
 


