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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT D’ARTESA DE LLEIDA 
 
Identificació de la sessió 
NÚM SESSIÓ : 7/2016 
SESSIÓ ORDINÀRIA 
DIA: 11 de novembre de 2016        
HORA: 20:00  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), que s’incorpora més tard 
Joan Casola Matas, (CiU), regidor 
Yolanda Horcajadas Redondo, (CiU), regidora 
CèliaArgilés Andrés (EA-AM), regidora 
Josep Mª Esteve Muñoz, (EA-AM), regidor 
Georgina BadiaAnglès (EA-AM), regidora 
Eva Jorge Lucha (EA-AM), regidora 
Anna Gallart Oró, secretària interventora 
 
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. 
 
ORDRE DEL DIA: 
1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la darrera sessió celebrada. 
2.- Aprovar provisionalment la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2017 i 
següents. 
3.- Aprovar la inadmissió d’una al.legació contra l’aprovació d’un projecte d’obra. 
4.- Aprovar inicialment, si s’escau l’expedient de modificació de crèdit 2/2016 
5.- Aprovar la modificació del conveni de col.laboració amb la Fundació Orfeó Lleidatà 
per la gestió de l’Escola Municipal de Música d’Artesa de Lleida, per al curs 2016-
2017. 
6.- Aprovar si s’escau l’adhesió de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida al Pacte d’Alcaldes 
pel clima i l’energia sostenible. 
7.- Mocions 
8.- Informe dels decrets dictats per l’alcaldia 
9.- Precs i preguntes. 
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1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA DARRERA SESSIÓ 
CELEBRADA. 
 
Havent-se fet entrega als regidors/es de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió 
celebrada el dia 29 d’agost de 2016 es dona la mateixa per llegida i sotmesa a votació, 
queda aprovada per unanimitat dels membres assistents que són nou. 
 
2.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES 
FISCALS PER A L’EXERCICI 2017 I SEGÜENTS. 
 
Per resolució de l’Alcaldia amb data 25 d’octubre de 2016 es va acordar iniciar 
l’expedient de modificació d’algunes de les ordenances fiscals reguladores de tributs. 
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 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. 
 
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 
2/2004, de 5 de març 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. 
 
Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 
2017 i següents, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de  2017  i següents la modificació 
de l’Ordenança fiscal número 4, reguladora de l ‘impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana 
 
El text de l’Ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article  4.3 s’estableix que es 
concedirà una bonificació del 50% de  la quota de l’Impost en les transmissions de 
terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del 
domini realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de primer 
grau i adoptats els cònjuges i els ascendents de primer grau i adoptants. 
Quan aquesta transmissió es refereixi al domicili habitual de l’adquirent, la bonificació 
serà del 75% de la quota de l’impost. 
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat 
dins del termini establert per a presentar la declaració a l’article 11 d’aquesta Ordenança 
i caldrà adjuntar el document públic d’acceptació d’herència.  
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Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de  2017  i següents la modificació de 
Ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa del cementiri municipal. 
 
Es proposa modificar l’article 3 referent a la quota tributària que quedarà redactat de la 
següent manera 
 
Article 6è. Quota tributària 
La  quota tributària es determinarà per l'aplicació de la  tarifa següent: 
  
Per la concessió d’una unitat de forat de nínxol : 550 € 
Per la concessió d’una unitat de forat de columbari per a cinerari : 280 € 
Per la conservació i neteja de  tot el  recinte del cementiri : 7 €/forat de 
nínxol/columbari 
 
Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de  2017  i següents la modificació 
de Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa pel servei de recollida 
d’escombreries 
 
Article 6.1 La  quota  tributària consistirà en una quantitat  fixa,  per  unitat de local, 
quedant: 
per cada habitatge 80 € 
per cada bar/restaurant   180 € 
Per cada botiga de queviures 180 € 
Per cada entitat bancària 180 € 
Càmeres frigorífiques situades dins del casc urbà 180 € 
Indústries alimentàries dins del casc urbà 225 € 
Locals de venda de productes fitosanitaris i/o químics 260 € 
Industries fora casc urbà  260 € 
Tallers dins del casc urbà 85 € 
Altres locals no expressament tarifats  85 € 
 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al BOP , l’acord 
provisional, 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, 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 per decret legislatiu 2/2004, podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats 
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restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el 
text íntegre de les modificacions efectuades. 
 
DEBAT: 
 
• El Sr. Alcalde explica que en les transmissions per herència s’ha ampliat la 

bonificació d’aquest impost del 25% al 50%. 
Explica que la quota de concessió de forats de nínxol contemplava un preu per als 
nínxols 1r i 2n i un altre de diferent per al 3r i 4t. Diu que com que ara només hi ha 
tres forats disponibles a cada fila, s’ha establert un preu únic de 550 €. 
També explica que s’ha instal.lat 12 columbaris cineraris i que aquests no es 
vendran anticipadament sinó segons la necessitat. 

 
• Pel que fa a la taxa de recollida d’escombreries explica que l’increment de la taxa es 

deu a que el servei és bastant deficitari. 
Diu que als habitatges l’increment és de 10 €, als bars restaurants botiges, entitats 
bancàries i càmeres l’increment és de 20 €. Diu que les indústries alimentàries i 
locals de venda de productes fitosanitaris es queden igual i que en els tallers i altres 
locals l’increment és de 10 €. 
Diu que aquesta mesura, juntament amb el tema del cartó, que es podrà aprofitar 
més, ja que en el darrer any el prenien. Diu que on estava situada la planta de dipòsit 
dels contenidors van prendre la tanca i la porta del recinte. 
Diu que en el nou recinte que s’ha previst fer darrera del cementiri, estarà tancat i 
això dificultarà que ens prenguin el cartó. 
Diu que també es canviarà la gestió que tenim amb el vidre, ja que no és la més 
adequada. Diu que es mirarà que sigui més rendible. 
Diu que amb totes aquestes mesures, el servei no serà tant deficitari com ara. 

 
• El Sr. Benjamí Mor diu que en les estadístiques de reciclatge, tot i fer-ho molt be, en 

el tema del cartró i el vidre, no sortíem amb dades positives, perquè el que ens 
prenien, no computava. 
Diu que amb l’adopció d’aquestes mesures, millorarem la gestió i tornarem a estar 
capdavanters com sempre. 

 
• El Sr. Alcalde informa que la setmana passada es va reunir amb representants de 14 

municipis del Baix Aragó que es van voler informar de com es feia la recollida 
selectiva porta a porta al nostre municipi, com a municipi pioner en aquesta gestió. 

 
• El Sr. Josep Mª Esteve diu que estan d’acord amb els dos primers punts d’aquesta 

proposta, però respecte la taxa de recollida d’escombreries diu que ja que 
s’incrementa la taxa, s’hauria d’incrementar a tothom. Diu que ja que l’esforç més 
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gran el fan els habitatges, que l’increment fós per a tots, ja que no s’incrementa la 
taxa per les industries alimentàries i magatzems de fitosanitaris. 

 
Diu que estaria be que per a tots s’incrementés el mateix percentatge. 

 
• El Sr. Alcalde diu que en la vegada anterior, l’increment que es va fer en aquests dos 

tipus d’activitats ja va ser molt considerable i ara van considerar que ja estava be. 
 

• El Sr. Josep Mª Esteve diu que els bars i restaurants generen moltes més 
escombreries que un habitatge i que la incidència de la taxa no es correspon. 
Diu que per tots aquests motius ells s’abstindran 

 
ACORD:  
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb el següent 
resultat: 

- Vots a favor: Pere Puiggròs, Benjamí Mor, Encarna Álvarez, Joan Casola i 
Yolanda Horcajadas. 

- Vots en contra: Cap.  
- Abstencions: Cèlia Argilés, Josep Mª Esteve, Georgina Badia i Eva Jorge. 

 
 
3.- APROVAR LA INADMISSIÓ D’UNA AL.LEGACIÓ CONTRA L’APROVACIÓ 
D’UN PROJECTE D’OBRA 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de 18 de juliol de 2016 es va aprovar 
inicialment el projecte bàsic i executiu de l’obra “Reurbanització de voreres als carrers 
Sant Ramon, Nou, Plaça Major i dels Gallart d’Artesa de Lleida”, redactat per B més R 
29 Arquitectes S.L.P., amb un pressupost d’execució per contracta de 81.950 €. 
 
L’expedient va ser sotmès a informació pública mitjançant publicació d’edicte al BOP 
de Lleida núm. 145 de 29 de juliol de 2016, per tal que durant el termini de 30 dies es 
pogués examinar i presentar al.legacions o reclamacions. 
 
El dia 5 de setembre de 2016 va finalitzar el termini d’exposició pública sense que es 
presentessin al.legacions o reclamacions. 
L’acord d’aprovació es va elevar a definitiu amb data 5 de setembre de 2016 i l’edicte 
d’aprovació definitiva va ser publicat en el BOP núm. 175 de 12 de setembre de 2016. 
 
Contra l’acord d’aprovació definitiva del projecte, es podia interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent a la publicació de l’edicte al BOP i alternativament 
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i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació de l’edicte. 
 
Amb data 13 de setembre de 2016 el Sr. Ricard Batiste Olomí ha presentat una 
al.legació, en la qual exposa determinats motius pels quals expressa el seu desacord 
respecte les obres a executar i sol.licita que es replantegi el projecte amb la col.laboració 
dels veïns afectats per les obres per poder aportar suggeriments i millores al mateix. 
 
Atès que l’al.legació al projecte s’ha presentat una vegada aquest ha quedat aprovat 
definitivament es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
a) Inadmetre l’al.legació presentada pel Sr. Ricard Batiste Olomí contra el projecte 

bàsic i executiu de l’obra “Reurbanització de voreres als carrers Sant Ramon, Nou, 
Plaça Major i dels Gallart d’Artesa de Lleida”, redactat per B més R 29 Arquitectes 
S.L.P., per haver estat presentada fora de termini. 

b) Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
DEBAT:  
 
• El Sr. Benjamí Mor diu que el veí va presentar una al.legació manifestant que no 

estava d’acord amb com es feia l’obra. Diu que l’al.legació es va presentar fora de 
termini i que per aquest motiu no s’ha admès.  
Diu que quan el veí va presentar l’al.legació, es podien presentar al.legacions a la 
manera de finançament de l’obra mitjançant contribucions especials però no al 
mateix projecte que ja s’havia aprovat. 
Diu que per aquest motiu s’inadmet l’al.legació. 

 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que ells estan en contra d’aquesta inadmissió de 

l’al.legació. Diu que efectivament el projecte ja ha estat aprovat i l’al.legació ha 
estat presentada fora de termini, però que es molt trist que un veí del municipi 
s’assabenti d’un projecte que l’afectarà directament per unes obres, quan se li 
notifiquen les contribucions especials que haurà de pagar. 
 
Diu que ja sabem que els projectes segueixen una tramitació administrativa i que 
s’aproven i es publiquen al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament però que també tots sabem que la ciutadania no es mira el Butlletí 
Oficial de la Província. 
Diu que es llastimós que els veïns d’aquesta obra o de qualsevol altra s’hagin 
d’assabentar de la mateixa a través d’aquests mitjans. 
Diu que segurament, si quan aquest projecte estava en tràmit, hi hagués hagut un 
diàleg amb els veïns, possiblement l’obra s’hagués executat molt més d’acord amb 
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les necessitats dels veïns i segurament, molts dels problemes que sembla ser que ara 
hi ha, s’haguessin estalviat. 
 
Diu que entenen que l’al.legació es fora de termini però votaran en contra de no 
admetre l’al.legació perquè pensen que una de les coses per les quals s’hauria de 
vetllar és per la participació ciutadana i diu que amb aquests temes s’hauria de ser 
molt curós. 
Diu que desconeix si han fet cap reunió al respecte però suposa que si aquest veí 
presenta l’al.legació en aquest moment deu ser perquè se n’ha assabentat en aquest 
moment. 
Pregunta si s’ha donat alguna resposta al veí. 
Diu que aquesta obra estava contemplada al pressupost des del mes de novembre de 
2015, amb una previsió de subvenció. 
Diu que la subvenció s’ha aprovat quan l’obra ja estava adjudicada, amb 10.000 € 
menys dels que hi havia previstos. 
Diu que s’han aprovat unes contribucions especials, de les quals, allò que s’acabarà 
pagant no s’assemblarà en molt, amb allò que s’ha aprovat inicialment, ja no només 
perquè hi pugui haver excessos d’obra, que segurament i seran, sinó perquè el 
repartiment inicial ja es va fer comptant amb uns 10.000 € de més de subvenció que 
la Diputació encara no havia atorgat i que una vegada atorgada la subvenció, no ha 
acabat donant-los. 
 
Diu que hi ha hagut una sèrie d’incongruències i pensa que hauria d’haver més 
comunicació amb els veïns afectats per les obres. Diu que són obres molestoses que 
passen per davant de les cases i que el correcte fora que, quan es fa una actuació 
d’aquest tipus, tingui una perdurabilitat i no haver d’estar cada dos per tres aixecant 
les voreres. 
 
Diu que suposa que les queixes dels veïns i d’aquest en concret, devia anar en el 
sentit d’aportar allò que ells coneixen de davant de casa seva i evitar problemes 
durant l’execució de l’obra. 
Diu que ho considera una falta de detall i d’aproximació als veïns. 

 
• El Sr. Benjamí Mor diu que estan d’acord amb moltes de les coses que ha dit la Sra. 

Cèlia. 
Diu que es una obra que per diferents circumstàncies s’ha demorat i després s’ha 
hagut de fer a corre-cuita. 
Diu que es possible que la comunicació amb els veïns no hagi estat la correcta. 

 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que cal diferenciar dos fases. 
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Una, la fase executiva, on s’ha hagut de córrer molt per acabar al 31 d’octubres i ja 
veiem que l’octubres s’ha acabat i l’obra encara no, i que potser això comportarà 
que es perdi la subvenció. 
L’altra, que l’obra es trobava prevista al pressupost des del mes de desembre de 
2015 i des d’aquesta data, fins que s’ha començat, hi havia temps de sobres per 
reunir als veïns i explicar-los l’obra projectada. 
Diu que suposa que són diferents maneres d’actuar i que ells ho veuen d’aquesta 
manera. 
Diu que de vegades hi ha urgències en que s’ha de fer el que calgui però hi ha altres 
situacions que són plenament salvables i que en aquest cas, el veí s’hagués estalviat 
de presentar aquesta al.legació fora de termini, perquè ara rebrà una notificació de 
desestimació per acord del Ple. 
Diu que tot plegat ho considera una mica absurd. 
 

• El Sr. Alcalde diu que, tal i com ha dit el Sr. Benjamí, estan d’acord amb moltes de 
les coses que diu la Sra. Cèlia i que certament aquesta obra s’ha fet a corre-cuita i 
s’ha demorat per diferents raons i que s’ha arribat al final del termini sense haver 
acabat l’obra. Diu que espera que amb el termini de moratòria que han donat, es 
pugui finalitzar. 
Diu que no estan del tot contents amb el resultat de l’obra.  
Diu que només es van presentar dues empreses i que a la que va obtenir millor 
puntuació no se li va poder adjudicar l’obra. Diu que l’empresa adjudicatària deixa 
molt que desitjar i que la seva intenció, des del primer moment era que l’obra 
l’hagués pogut executar una empresa constructora del municipi, però no se’n va 
presentar cap. Diu que si s’hagués presentat l’empresa local que hi ha, amb capacitat 
per poder executar l’obra, segurament no hagués fet falta supervisar l’obra, quan, 
ara s’hi ha d’estar molt a sobre. 
Diu que l’obra es millorable en tots els sentits i espera que una vegada finalitzada es 
revisarà casa per casa per veure que pot fallar. 
Diu que es nota una manca de professionalitat però que no van poder escollir. 

 
• El Sr. Josep Mª Esteve diu que si hi ha algun problema en tema de barreres 

arquitectòniques no és un tema d’obra sinó del projecte. 
 

• El Sr. Alcalde diu que es problema de l’obra, del projecte i d’altres coses, perquè 
aquest mateix matí en la visita d’obra s’han adonat que trams de vorera que ja estan 
acabats s’hauran de tornar a aixecar. 
Diu que hi ha hagut una falta de control per qui corresponia. 

 
• El Sr. Josep Mª Esteve pregunta a qui correspon. 
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• El Sr. Alcalde contesta que el control correspon al cap d’obra i a l’arquitecte 
municipal. 

 

• La Sra. Cèlia Argilés pregunta que passa amb la direcció d’obra i coincideixen amb 
el Sr. Alcalde en que brilla per a seva absència. 

 

• La Sra. Cèlia Argilés diu que això es fantàstic i es pregunta si cada mes es 
continuarà pagant a l’arquitecte i se li continuarà encomanant projectes d’obra. 
Pregunta si se li pagarà per la direcció d’obra. 

 
ACORD:  
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb el següent 
resultat: 

- Vots a favor: Pere Puiggròs, Benjamí Mor, Encarna Álvarez, Joan Casola i 
Yolanda Horcajadas. 

- Abstencions: Cap  
- Vots en contra: Cèlia Argilés, Josep Mª Esteve, Georgina Badia i Eva Jorge. 

 
4.- APROVAR INICIALMENT, SI S’ESCAU L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDIT 2/2016 
 
L’Ajuntament ha de contreure obligacions, que no poden ajornar-se fins a la propera 
anualitat i per a les quals, no existeix partida en el pressupost de despeses de l’exercici 
2016 o be la partida existent presenta un crèdit insuficient. 
 
Per aquest motiu, d’acord amb l’article 36 i següents del Reial Decret 500/1990 de 20 
d’abril que desenvolupa el capítol primer del títol VI de la Llei 39/1998 i d’acord amb 
l’article 177 i següents 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 i d’acord amb  les 
bases 7 i 11, d’execució del pressupost de l’exercici 2016 aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de 14 de desembre de 2015, es proposa el següent detall: 
 
Crèdit extraordinari 
Programa Econòmic Partida    Import    

342 62200 Construcció d'un bar al camp de futbol 6.776   
TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 6.776   

 
Suplement de crèdit 
Programa Econòmic Partida    Import    

920 13000 Retribucions bàsiques personal laboral fixe        24.200    
920 13100 Personal labora temporal          1.800    
459 21000 Camins manteniment i conservació        15.000    
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334 22608 Cultura i festes          7.000    
342 60901 Adequació espai poliesportiu cobert             248    

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT        48.248    
 
Per al finançament d’aquesta modificació de crèdit s’ha previst donar de baixa crèdit de 
partides que es preveu que no sigui necessari i existeixen nous i majors ingressos que es 
poden reconèixer. 
 
Baixes per anul.lació 
Programa Econòmic  Partida    Import    

920 13001 Hores extraordinàries personal laboral fixe -        2.000    
920 16000 Quotes socials -      15.000    

151 22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
professionals -        3.205    

151 22706 Contracte prestació serveis tècnics municipals -        3.000    
342 22100 Instal.lacions esportives subministr electric -        4.245    
342 21211 Piscines, manteniment, reparació i conservació -        5.815    
326 22799 EMMA Cànon gestió Fundació Orfeó Lleidatà -        3.500    

TOTAL BAIXES PER ANUL.LACIÓ -  36.765,00   
 
Nous i majors ingressos 
Econòmic Partida  Import   

46104 Subv Diputació campanya fruita i allotjament          1.708    
42000 Liquidacio 2014 Participacio Tributs Estat        12.551    
76122 Subve Diputacio Lleida bar camp futbol          4.000    

TOTAL NOUS I MAJORS INGRESSOS         18.259    
 
 
Vist l’informe de secretaria intervenció es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  

a) Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 2/2016, d’acord amb el 
següent detall: 

 
Crèdit extraordinari 
Programa Econòmic Partida    Import    

342 62200 Construcció d'un bar al camp de futbol          6.776    
TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI          6.776    

 
Suplement de crèdit 
Programa Econòmic Partida    Import    

920 13000 Retribucions bàsiques personal laboral fixe        24.200    
920 13100 Personal labora temporal          1.800    
459 21000 Camins manteniment i conservació        15.000    
334 22608 Cultura i festes          7.000    
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342 60901 Adequació espai poliesportiu cobert             248    
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT        48.248    
 
Baixes per anul.lació 
Programa Econòmic Partida    Import    

920 13001 Hores extraordinàries personal laboral fixe -        2.000    
920 16000 Quotes socials -      15.000    

151 22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
professionals -        3.205    

151 22706 Contracte prestació serveis tècnics municipals -        3.000    
342 22100 Instal.lacions esportives subministr electric -        4.245    
342 21211 Piscines, manteniment, reparació i conservació -        5.815    
326 22799 EMMA Cànon gestió Fundació Orfeó Lleidatà -        3.500    

TOTAL BAIXES PER ANUL.LACIÓ -  36.765,00    
 
Nous i majors ingressos 
Econòmic Partida  Import   

46104 Subv Diputació campanya fruita i allotjament          1.708    
42000 Liquidacio 2014 Participacio Tributs Estat        12.551    
76122 Subve Diputacio Lleida bar camp futbol          4.000    

TOTAL NOUS I MAJORS INGRESSOS         18.259    
 

b) Exposar al públic l’expedient durant 15 dies i publicar aquest acord en el B.O.P. 
a efectes de reclamacions. 

c) Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial en cas que durant el termini 
d’exposició pública no es produeixin al·legacions o reclamacions. 

d) Publicar l’acord d’aprovació definitiva en el BOP. 
 
DEBAT;  
 
• La Sra. Encarna Álvarez explica la proposta de modificació i justifica l’increment de 

les partides, ja sigui perquè no estaven previstes inicialment en el pressupost, o 
perquè el crèdit previst ha resultat insuficient 
Explica que s’ha habilitat una nova partida pel bar del camp de futbol i que ha calgut 
suplementar la partida de retribucions del personal laboral perquè ha estat necessari 
contractar dues persones per cobrir les baixes de dos treballadores. També ha 
mancat crèdit per assumir els costos del personal col.laborador en la campanya de la 
fruita i per contractar altre personal el dia del concurs de cassoles de tros. 
També explica que cal suplementar la partida de manteniment de camins perquè 
s’ha fet una actuació més important que la prevista. 
També explica que cal suplementar la partida de cultura i festes perquè es preveu 
que sigui insuficient fins a finalitzar l’any. 
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Per fer front a la modificació es proposa donar de baixa crèdit de partides del 
pressupost de despeses i majors ingressos  

 
• La Sra. Cèlia Argilés pregunta si l’obra del bar del camp de fútbol és una 

continuació de la de l’any anterior i si es així, pregunta per què no s’havia previst al 
pressupost. 
 

• El Sr. Benjamí Mor contesta que l’any passat es van preveure 10.000 € però al 
posar-hi els equipaments no ha resultat suficient. 

 

• La Sra. Cèlia Argilés diu que no s’entén que una obra iniciada l’any passat i no 
finalitzada no constés al pressupost inicial. Diu que potser és que no estava 
planificat el que s’acabaria fent. 
Diu que la setmana passada, la modificació per aquest concepte ascendia a uns 
5.000 € i que aquesta en la convocatòria del ple la modificació és de 6.776 €. 
Pregunta si les obres estan finalitzades i si ja no hi haurà res més. 

 
• El Sr. Benjamí Mor diu que si que s’han acabat i que ja no hi haurà res més. 

 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que si hi ha alguna cosa més no hi haurà partida i caldrà 

tornar a modificar-la. 
 

• El Sr. Benjamí Mor diu que han entrat dues factures aquesta darrera setmana que 
han variat la proposta de modificació. 

 

• La Sra. Cèlia Argilés diu que pot entendre que entrin factures en aquest lapse de 
temps però pregunta si no es controla l’actuació que s’ha fet al bar, per saber si ha 
entrat tot o no. Diu que per aquesta regla de tres encara poden arribar més factures. 

 

• El Sr. Benjamí Mor diu que l’obra ja s’ha finalitzat i que s’ha aconseguit una 
subvenció de 4.000 € per al seu finançament. Diu que amb aquesta subvenció l’obra 
haurà costat uns 13.000 € 

 

• La Sra. Cèlia Argilés diu que l’obra haurà costat uns 17.000 € més les hores dels 
treballadors que no estan reflectides. 

 

• El Sr. Benjamí Mor diu que al final haurà costa uns 13.000 € 
 

• La Sra. Cèlia Argilés diu que tothom fa els números com li convé però que l’obra 
haurà costat 17.000 € més les hores dels treballadors. 
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• El Sr. Benjamí Mor diu que descomptant la subvenció de la Diputació l’obra haurà 
costat 13.000 € 

 

• La Sra. Cèlia Argilés diu que aquests 4.000 € si els donen per això no els donen per 
una altra cosa. 

 

• La Sra. Cèlia Argilés pregunta si amb el suplement de la partida de cultura i festes hi 
haurà consignació suficient per acabar l’any. Diu que en el ple d’aprovació dels 
pressupostos ells ja van preguntar si amb la consignació inicial n’hi hauria prou per 
tot l’any i que es va contestar que si, perquè es retallaria d’altres despeses 

 

• El Sr. Alcalde diu que han estalviat d’altres partides. 
 

• La Sra. Cèlia Argilés diu que l’any encara no s’ha acabat. 
 

• El Sr. Alcalde diu que aquest suplement és per acabar l’any. 
 

• La Sra. Cèlia Argilés diu que quan s’acabi l’any ja es veurà com queda la partida. 
Diu que amb el tema dels camins, ja es sabia que els camins estaven força 
deteriorats i que es podia preveure des del principi. 
Diu que ja s’entén que els pressupostos no son fixes i que es poden modificar però 
que coses que ells ja han comentat i que no han servit de res perquè queden damunt 
la taula, considera que es trist que al final els acabin donant la raó. 
 

• El Sr. Alcalde diu que ells parteixen d’aquesta voluntat de fer les coses amb pocs 
diners i que al final han de posar-hi més diners dels previstos. 
 

• El Sr. Joan Casola diu que la cursa per la Marató té un cost de 5.000 € i que no es 
ben be un tema de cultura. 

 

• El Sr. Benjamí Mor diu que pel tema de la cursa entraran al pressupost de despeses 
uns 5.000 € i els ingressos obtinguts no compensen les despeses. Diu que per la 
regla de la despesa només computen les despeses. 
Diu que la cursa de la Marató genera beneficis però suposa una despesa de 5.000 €. 

 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que suposa que l’any passat aquesta despesa també es va 

produir i que per això ja van manifestar la seva inquietud quan van dir que potser no 
es passaria l’any amb la partida de cultura i festes. 
Diu que ja en tornaran a parlar d’aquí a dos mesos. 

 
ACORD: 
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La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb el següent 
resultat: 

- Vots a favor: Pere Puiggròs, Benjamí Mor, Encarna Álvarez, Joan Casola i 
Yolanda Horcajadas. 

- Vots en contra: Cèlia Argilés, Josep Mª Esteve, Georgina Badia i Eva Jorge. 
- Abstencions: Cap.  

 
5.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB 
LA FUNDACIÓ ORFEÓ LLEIDATÀ PER LA GESTIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA D’ARTESA DE LLEIDA, PER AL CURS 2016-2017. 
 
Relació de fets: 
Per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 de juny de 2009 es va aprovar el 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Artesa de Lleida i l’Orfeó Lleidatà, pel 
qual es regulen les aportacions i col·laboracions que efectuarà l’Ajuntament per 
contribuir al desenvolupament i manteniment de les activitats de formació musical que 
s’han de realitzar a l’Escola Municipal de Música. 
La clàusula tercera del conveni, modificada per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió 
de 26 de setembre de 2011, 30 de juliol de 2012,  5 de setembre de 2013 i 4 d’agost de 
2014 i per Decret d’Alcaldia núm. 110/2015 de 9 de setembre de 2015 regula els 
compromisos econòmics de l’Ajuntament amb l’Orfeó Lleidatà en els següents termes: 
“La quantitat anual que la Fundació Orfeó Lleidatà rep per part de l’Ajuntament 
d’Artesa de Lleida (clàusula tercera) en concepte d’ajut per a la realització de les 
activitats de l’Escola Municipal de Música pel curs 2015-16, segons el pressupost 
acordat per ambdues parts, i que consta de les següents condicions, serà la següent: 
-   Aportació de 12.750 €, calculada a raó d’una aportació per alumne de 163,46 € i 78 
alumnes. 
-   Si el nombre mig d’alumnes en finalitzar el curs fos inferior a 78 alumnes, la 
diferència calculada a raó de 163,46 € serà retornada a l’Ajuntament, o bé s’invertirà 
en instruments o altre material no fungible de l’Escola Municipal de Música, segons el 
criteri de l’Ajuntament. 
Aquesta quantitat es farà efectiva de forma mensual (de setembre de 2015 a agost de 
2016), prèvia presentació de la factura corresponent, i s’abonarà amb un termini 
màxim de 60 dies data factura. 
Aquesta modificació regeix únicament per al curs escolar 2015-16”. 
 
Atès que per al curs 2016-2017 no s’ha assignat de moment cap subvenció del 
Departament d’Ensenyament, la Fundació Orfeó Lleidatà ha proposat mantenir la 
clàusula tercera del conveni en els mateixos termes i fer-la efectiva per al curs 2016-
2017, en els següents termes: 
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La quantitat anual que la Fundació Orfeó Lleidatà rep per part de l’Ajuntament 
d’Artesa de Lleida (clàusula tercera) en concepte d’ajut per a la realització de les 
activitats de l’Escola Municipal de Música pel curs 2016-17, segons el pressupost 
acordat per ambdues parts, i que consta de les següents condicions, serà la següent: 
-   Aportació de 9.153,84 €, calculada a raó d’una aportació per alumne de 163,46 € i 
56 alumnes. 
-   Si el nombre mig d’alumnes en finalitzar el curs fos inferior a 56 alumnes, la 
diferència calculada a raó de 163,46 € serà retornada a l’Ajuntament, o bé s’invertirà 
en instruments o altre material no fungible de l’Escola Municipal de Música, segons el 
criteri de l’Ajuntament. 
Aquesta quantitat es farà efectiva de forma mensual (de setembre de 2016 a agost de 
2017), prèvia presentació de la factura corresponent, i s’abonarà amb un termini 
màxim de 60 dies data factura. 
Aquesta modificació regeix únicament per al curs escolar 2016-17 “ 
 
Per aquest motiu i sense perjudici que aquesta fórmula de gestió s’estableixi amb un 
caràcter provisional, havent-se de tramitar el corresponent expedient de concessió 
administrativa, com a forma de gestió d’aquest servei públic, amb sotmetiment a les 
determinacions del ROAS i del Text Refòs de la Llei de Contractes, i vist l’informe de 
secretaria al respecte 
 
Proposta: 

a) Aprovar, exclusivament per al curs 2016-2017, l’extensió dels termes de la 
clàusula tercera del conveni de col.laboració entre l’Ajuntament d’Artesa de 
Lleida i la Fundació Orfeó Lleidatà per la prestació del servei d’Escola 
Municipal de Música d’Artesa de Lleida, en els termes exposats. 

b) Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni. 
 
DEBAT: 
• La Sra. Encarna Álvarez explica que en el nou curs el nombre d’alumnes ha 

disminuït i que per aquet motiu es pacta una nova aportació amb una previsió de 56 
alumnes. 
 

• La Sra. Cèlia Argilés pregunta com està la situació de l’Escola de Música. Diu que 
l’any passat hi va haver alguna reunió on es va dir que es trauria la gestió del servei 
a licitació i que encara no s’ha fet res. 

 

• La Sra. Encarna Álvarez diu que es convocarà la licitació a principis de l’any vinent. 
 

• El Sr. Alcalde diu que ja van explicar que ara tenen un conveni i no un contracte 
amb l’empresa que gestiona el servei i que per a poder tenir un contracte cal treure 
el servei a concurs. Diu que al mes de gener el trauran les bases del concurs. 
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• El Sr. Josep Mª Esteve pregunta si s’ha mirat el per què d’aquesta reducció 
d’alumnes i el per què del malestar que hi havia a final del curs 15-16 i que sembla 
que continua. 

 

• La Sra. Encarna Álvarez diu que segons l’Escola de Música estem en una època de 
crisi i això provoca que moltes famílies prescindeixin de la música. A més diu que 
quan els alumnes van a la ESO també deixen els estudis de música. També al.leguen 
que el nombre d’alumnes va minvant igual que a les escoles. 

 

• El Sr. Alcalde diu que coincideixen en que a finals del curs passat hi havia un 
ambient força enrarit i que per això es van fer reunions amb les famílies i amb 
l’Orfeó per buscar quins eren els problemes reals que provocaven aquest malestar. 
Diu que l’Orfeó va fer una enquesta per intentar esbrinar quin era el motiu del 
malestar i que el resultat de l’enquesta va ser molt satisfactori. Diu que hi van 
participar la majoria de pares i només 5 famílies de les 87 van qualificar 
d’insuficient la prestació del servei. 

 
• El Sr. Josep Mª Esteve diu que les enquestes es poden interpretar de moltes 

maneres. 
Diu que ell mateix porta el seu fill a l’escola de música i que de la part d’instrument 
està molt content però que de la part de cant coral no tant. Diu que ell ja ho va fer 
constar en l’enquesta però no sap com van valorar la seva opinió. 

 
• El Sr. Alcalde diu que una cosa que no els va agradar de l’Orfeó va ser que quan es 

demana una reunió d’aquest tipus on hi ha una majoria que sembla que no està 
contenta amb el servei, cal tenir molta predisposició a escoltar i millorar i ells van 
adoptar una actitud molt a la defensiva. 
Diu que la realitat és que hi ha una davallada d’alumnes per diferents motius i que 
partir de la ESO els alumnes ja no van a classes de música. Per altre banda diu que 
els alumnes des de la llar d’infants tampoc s’incorporen a l’escola de música com si 
passava anys enrere. 
Diu que des de l’ajuntament es va fomentar les classes per a alumnes de la Llar 
d’Infants i que en un principi es van apuntar 9 alumnes que al final ha quedat en 1. 
Diu que el fet que surti a concurs serà bo i que ells sempre ha dit que si hi ha en 
aquest municipi aquesta cultura de música, es clar que ha estat gràcies a la Eva 
Drudis i que ella és la persona en la qual confien per tirar endavant qualsevol 
projecte i que ella ja ho sap. 
Diu que pensen que l’Orfeó Lleidatà ha perdut en qualitat de professorat. 
Diu que des de l’Ajuntament hi estan completament implicats i que darrerament hi 
ha hagut problemes de comportament d’alguns nens. 
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• El Sr. Josep Mª Esteve diu que caldria tenir més control amb el tema del professorat 
i que sap greu que passi això. 
 

• La Sra. Encarna Álvarez diu que el nombre d’alumnes no ha d’anar incrementat-se 
sempre. 

 

• El Sr. Alcalde diu que a la Llar d’Infants van començar 9 alumnes i han acabat 
essent 2 i no entén molt be el per què. 

 

• La Sra. Eva Jorge diu que les classes no eren molt adequades per a nadons. Diu que 
el plantejament de barrejar alumnes de mesos amb alumnes de quasi tres anys no era 
viable. 

 

• El Sr. Alcalde diu que també han canviat molts professors i sense desmerèixer els 
professors, no hi ha el mateix nivell que hi havia fa quatre o cinc anys. Diu que això 
també influeix. 

 
• La Sra. Eva Jorge diu que tampoc donen moltes facilitats, ja que si un alumne vol 

fer instrument no donen facilitats ni a nivell de preu ni a nivell de res. Diu que 
cobren el mateix per fer ½ hora d’instrument a la setmana que per fer 4 hores. 

 

• El Sr. Alcalde diu que al mes de gener sortirà a concurs i que ja es veurà. 
 

ACORD:   
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

- Vots a favor: Pere Puiggròs, Benjamí Mor, Encarna Álvarez, Joan Casola, 
Yolanda Horcajadas, Cèlia Argilés, Josep Mª Esteve, Georgina Badia i Eva 
Jorge 

 
6.- APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ARTESA DE LLEIDA AL 
PACTE D’ALCALDE PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE 
 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes pel 
Clima i l’Energia Sostenible”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme 
de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha 
nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.  
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant 
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.  
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Les autoritat locals i regionals en qualsevol situació socioeconòmica o ubicació 
geogràfica, encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat del seu territori davant les 
diferents conseqüències del canvi climàtic. Encara que ja s’hagin endegat accions per 
reduir les emissions, l’adaptació continua essent un complement a la mitigació necessari 
i indispensable. 
 
Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una energia 
segura, sostenible, competitiva, assequible per a tots els ciutadans i a contribuir, 
d’aquesta forma, a reduir la dependència energètica i a protegir als consumidors més 
vulnerables.  
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament 
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És 
per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques 
energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.  
 
L'Ajuntament d’Artesa de Lleida té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de 
polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global 
mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport 
urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees 
urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (octubre 2015) que es 
compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 40% fins l'any 2030.  
 
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament d’Artesa de Lleida fa seus els objectius de la Unió Europea per 
l’any 2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en 
més del 40 per cent per a l’any 2030 mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un 
major ús de fonts d’energia renovables i l’augment de la resiliència mitjançant 
l’adaptació als impactes del canvi climàtic. 
 
Segon.- L’Ajuntament d’Artesa de Lleida es compromet a elaborar un Pla d’Acció pel 
Clima i l’Energia Sostenible en un termini màxim de dos anys des de la data d’Adhesió 
al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la 
Comissió d’Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una 
proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització 
d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Lleida, Coordinadora 
Territorial del Pacte a les Comarques Lleidatanes. 
 
Tercer.- L’Ajuntament d’Artesa de Lleida es compromet també a elaborar un informe 
biennal per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar  el Dia de 
l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a 
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participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes per 
l’Energia sostenible a Europa. 
 
Quart.- Facultar l'alcalde/alcaldessa per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte. 
 
Cinquè.- Estic d'acord amb que l’Ajuntament d’Artesa de Lleida serà suspès de la 
iniciativa - subjecte a la comunicació prèvia per escrit per l'Oficina del Pacte - en cas de 
no presentació dels documents esmentats anteriorment (és a dir, Pla d’Acció pel Clima i 
l’Energia Sostenible i informes de seguiment) dins els terminis establerts. 
 
Sisè.- Comunicar-ho a l'Oficina del Pacte de Brussel·les (COMO) mitjançant el registre 
a la plana web i a la Diputació de Lleida per fer possibles les tasques de suport i 
coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin. 
 
DEBAT: 
 
• EL Sr. Benjamí Mor explica que l’Ajuntament ja havia encarregat la redacció del 

PAES i que des de la Diputació es va recomanar ajornar els treballs a l’espera 
d’aquest nou Pacte d’Alcaldes. 
Explica que aquesta iniciativa promou fer les instal.lacions més eficients, de manera 
que a més de generar menys contaminació es podrà estalviar diners. 

 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que estan plenament d’acord amb aquesta iniciativa. 
 
ACORD:   
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

- Vots a favor: Pere Puiggròs, Benjamí Mor, Encarna Álvarez, Joan Casola, 
Yolanda Horcajadas, Cèlia Argilés, Josep Mª Esteve, Georgina Badia i Eva 
Jorge 

 
7.- MOCIONS 
 
Es sotmeten a aprovació del Ple les següents mocions: 
 
MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUEN T I ALS 
ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS 
AMB LA SOBIRANIA 
 
El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una 
resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la 
independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li 
demana que negociï amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.  
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Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu 
el nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta 
declaració del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al 
mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en tots 
i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i definir 
així els passos que ens ha de portar cap a un nou model d’estat. 
 
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem estat 
i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. En els 
darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra 
solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de forma inequívoca. Hem 
defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac 
injustificat de l’advocacia de l’estat espanyol per qüestions simbòliques i hem demanat, 
sense complexes, la materialització del dret a decidir com a única via política per 
conèixer la postura dels catalans i catalanes sobre la independència del nostre país.  
 
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la 
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des 
d'on actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just. 
 
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el seu 
ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint 
una persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves 
decisions a partir de criteris subjectius.  
 
Per tots aquests motius el Ple acorda per unanimitat dels seus membres: 
1. Manifestar el suport de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida la resolució del 

Parlament de Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la 
independència, com a molt tard, el setembre de 2017. 

2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre 
municipi de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la 
Independència, en el moment que les institucions iniciïn el seu desplegament. 
Comprometre’ns a fer una crida a la participació de la ciutadania, al costat de les 
entitats locals, per tal que sigui el màxim de transversal socialment i política.  

3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia 
per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la 
independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions 
polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.  

4. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir 
institucionalment una separació real de poders com a garantia de la democràcia. 
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5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la 
Independència. 
 

MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN SUPORT ALS 25 ANYS DE “LA MA RATÓ DE 
TV3” 

 
“La Marató de TV3” és un projecte solidari impulsat per Televisió de Catalunya i la 
Fundació La Marató de TV3 l’any 1992, amb l’objectiu d’obtenir recursos econòmics 
per a la investigació científica de malalties incurables o cròniques, però també per a 
sensibilitzar la societat sobre aquestes patologies. 
 
Fa 25 anys que “La Marató de TV3” desenvolupa una important tasca de sensibilització 
de la població catalana respecte a les malalties a les quals es dedica i a la necessitat de 
potenciar la recerca científica per prevenir-les i/o curar-les. Un projecte plenament 
arrelat al país, que ha consolidat el seu paper com a font impulsora de la recerca 
biomèdica i com una eina de divulgació científica,  de conscienciació ciutadana i 
d’educació de la societat.  
 
El projecte ha aconseguit l’empatia de la societat catalana, que amb petites grans 
aportacions han fet de la “La Marató de TV3” un esdeveniment solidari referent. 
 
Al llarg de la trajectòria, també s’ha aconseguit l’adhesió d’empreses que s’han implicat 
en la logística per fer possible la recepció dels donatius i el subministrament de 
productes i serveis necessaris per al correcte funcionament. Alhora s’ha comptat amb la 
participació d’altres empreses col·laboradores a través d’aportacions, que tenen el seu 
reconeixement en el programa o en la campanya de sensibilització. 
 
Però “La Marató de TV3” no tindria l’abast i èxit que ha assolit sinó fos pel treball dels 
més de 58.000 voluntaris i el milió de persones que cada any participa en les activitats 
populars organitzades. “La Marató de TV3” és un esdeveniment participatiu amb una 
extraordinària capacitat de mobilització social tant els que participen directament i 
dediquen el seu temps al llarg de les quinze hores de durada del programa com tots 
aquells que a totes les viles i barris de les ciutats del nostre país realitzen actes de suport 
a “La Marató de TV3”.  
 
Gràcies als més de 150 milions recaptat, s’han fet importants avenços en la recerca 
biomèdica amb 723 projectes d’investigació sobre 14 grups de malalties diferents. Una 
tasca que enguany commemora el seu 25è aniversari i que des de l’àmbit municipal 
també es vol reconèixer.  
Per tot això abans esmentat, des de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya, el Ple acorda per unanimitat dels seus membres: 
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Primer.- Manifestar el compromís de continuar oferint suport de l’Ajuntament d’Artesa 
de Lleida en l’organització i sessió d’espais per als actes de “La Marató de TV3”. 
Segon.- Participar en el projecte “Regalar Cultura”, que pretén agrair la participació als 
ciutadans voluntaris i a les entitats que participen en l’organització dels diferents actes 
de “La Marató de TV3”, a través d’invitacions en actes culturals organitzats pel propi 
ajuntament. 
Tercer.- Instar als ajuntaments a promoure sessions al municipi i col·laborar 
econòmicament realitzant donatius pel finançament de campanyes de sensibilització, 
adreçat als joves del país, que es realitzen a través de les conferències que des de l’any 
1997 es celebren a les escoles de Catalunya, i que actualment ha arribat als 240.000 
alumnes de secundària.  
Quart.- Fer arribar aquest acord a TV3, a la Fundació Marató de TV3, a l’Associació 
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 
MANIFEST INSTITUCIONAL DIA INTERNACIONAL PER A 
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES  
 
25 de novembre de 2016  
Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per 
manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública la 
nostra ferma voluntat de treballar fins eradicar-la. Un any més som aquí per fer palès 
que els drets de les dones són drets humans i que el fet de vulnerar-los, més enllà de la 
irracionalitat, la injustícia i la crueltat, significa una manca de reconeixement de 
l’autoritat i de la llibertat de les dones. És imprescindible, per tant, posar en valor el 
paper històric i pioner dels moviments feministes i dels grups de dones que van 
denunciar públicament la violència masclista i van crear grups de suport i 
d’assessorament a les dones que la patien. D’aleshores ençà, el rebuig social no ha parat 
de créixer i les mesures impulsades des de les administracions públiques per donar-hi 
resposta han augmentat.  
 
Així, a Catalunya, ens hem dotat com a país de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de 
dones i homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de 
l’equitat entre homes i dones en els diferents ordres de la vida, pública i privada.  
 
Tot i això, lamentablement una sentència del Tribunal Constitucional ha anul·lat alguns 
articles concebuts per promoure la igualtat al món laboral. Aquesta sentència és un 
entrebanc en la promoció dels drets de les dones perquè a Catalunya volem avançar 
respecte a les nostres competències.  
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En aquest sentit, no podem obviar que és en l’àmbit de les relacions laborals on encara 
perviuen, a dia d’avui, moltes discriminacions que allunyen les dones d’una situació 
d’igualtat efectiva respecte els homes.  
 
És per això, que les polítiques d’igualtat de gènere són un eix estratègic del país que 
construïm conjuntament des de les institucions públiques i la societat civil. També, 
l’acompliment de la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, aprofundeix en l’aplicació d’un model que aposta per la creació i enfortiment 
d’una xarxa pública de recursos i serveis i amb una sèrie de drets reconeguts per a totes 
les dones que es troben en situació de violència masclista.  
 
El desplegament normatiu d’aquests darrers anys ha permès desenvolupar un model 
d’abordatge integral adreçat a millorar l’atenció i la recuperació de les dones i també a 
avançar en la detecció de casos i en la prevenció de la problemàtica.  
 
Aquest any, les institucions signants volem denunciar, de manera especial, les 
violències sexuals, perquè són la màxima expressió de la dominació patriarcal envers 
les dones. En aquest sentit, i malgrat els progressos respecte de la igualtat formal entre 
dones i homes, les violències sexuals no són socialment contestades de manera 
contundent, ans al contrari, la prevalença del sexisme en l’ordre simbòlic hegemònic de 
la nostra societat indueix a qüestionar la dona víctima de l’agressió.  
 
Mostra d’això, són les dades i estudis que indiquen que una part de la joventut no 
percep l’existència de desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades 
conductes d’abús i control com a formes d’exercir violència masclista. Actituds 
d’imposició, de menyspreu, amenaces, humiliacions, gelosia... s’instal·len com a 
pràctiques normalitzades en les relacions i les creences tradicionals al voltant de l’amor 
romàntic afavoreixen aquesta tolerància juvenil cap a la violència masclista.  
 
Respecte de les violències sexuals, tots els missatges han coincidit en la necessitat que 
les dones vigilem, perquè l’imaginari actualment vigent ens responsabilitza. En aquest 
moment històric, però, és imprescindible construir models culturals que reprovin les 
violències sexuals en totes les seves manifestacions i desautoritzin l’apologia d’aquestes 
violències .  
 
Així, la denuncia a la Fiscalia de deu blocs i cinc vídeos d'internet que incitaven a la 
violència masclista i que acumulaven més d'un milió de visites, per part del Consell 
Audiovisual de Catalunya i del govern, és un pas molt important que ens encoratja a 
treballar en aquesta línia. Per això, és imprescindible un canvi de valors que permeti 
superar l’androcentrisme que nega la presència i les aportacions de les dones a la 
societat, i que imposa uns estereotips i rols de gènere basats en la infravaloració de tot el 
que està relacionat amb la feminitat.  
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És necessari que sumem les voluntats i els sabers dels moviments feministes i grups de 
dones, i que comptem amb la implicació de tota la ciutadania, que a través d’accions 
col·lectives i individuals, actuen per eradicar aquesta xacra social. Les institucions i 
administracions públiques hem de cooperar per implantar un model d’abordatge 
respectuós amb la llibertat de les dones, reparador del dany i innovador amb la difícil 
tasca de prevenir la violència masclista fins eradicar-la definitivament.  
 
I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina Simone 
que afirmava: la llibertat per a mi és no tenir por. 
 
El manifest s’aprova per unanimitat dels membres. 
 
8.- INFORME DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA 
 
Es dona compte dels següents decrets dictats per l’alcaldia: 
 

- D.A núm. 42 de 1 de setembre de contractació de personal laboral eventual pel 
sistema de màxima urgència. 

- D.A. núm. 43 de 13 de setembre d’aprovació de les línies fonamentals del 
pressupost 2017. 

- D.A. núm. 44 de 19 de setembre de declaració de baixa d’ofici per inclusió 
indeguda en el padró d’habitants. 

- D.A. núm. 45 de 10 d’octubre d’aprovació del pla de seguretat i salut de l’obra 
“Reurbanització de voreres als carrers Sant Ramon, Nou, Plaça Major i dels 
Gallart d’Artesa de Lleida”. 

- D.A. núm. 46 de 24 d’octubre d’ inici de l’expedient de retirada de  vehicles 
abandonats 

- D.A. núm. 47 de 27 d’octubre d’aprovació del cost efectiu dels serveis que 
presta l’Ajuntament d’Artesa de Lleida, corresponent a l’exercici 2015. 

 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que al ple del mes de juliol es va aprovar inicialment la 

modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament. Pregunta com està 
l’expedient. 
 

• El Sr. Benjamí Mor contesta que s’està pendent d’un document que ha de redactar 
l’arquitecte per enviar-lo a Urbanisme. 

 
• La Sra. Cèlia Argilés pregunta si es disposa de pressupost d’aquest document nou. 
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• El Sr. Benjamí Mor contesta que, en principi  hauria d’entrar dins els honoraris. 
 

• La Sra. Cèlia Argilés diu que, en relació amb el tema de la N-240, es va passar pel 
Ple i es va aprovar per unanimitat, igual que va fer el Parlament de Catalunya, un 
manifest per demanar el rescat de l’AP-2. 
Diu que ella mateixa va assistir al tall de carretera que hi va haver per exigir prou 
morts en aquesta via, on hi van assistir veïns d’Artesa. Diu que existeix una 
deixadesa en infraestructures al territori. 
Diu que desdoblar és un tema i rescatar n’és un altre. 
 
Diu que el pregó que es va fer des de l’Ajuntament deia que la concentració es feia 
per demanar el desdoblament de la N-240 
 
Pregunta si l’Ajuntament ha canviat de plantejament, ja que el Ple va aprovar la 
moció sobre el rescat i ara sembla que s’està a favor del desdoblament. 
 
Demana com s’ha d’interpretar això. 

 
• El Sr. Alcalde diu que últimament aquest assumpte va molt de pressa perquè hi 

continua havent accidents molt greus, com el del dia 15 del mes passat. 
Diu que es va fer una reunió d’urgència a les Borges a la qual també va assistir-hi el 
Conseller Rull. 
Diu que el més eficient seria el desdoblament de la carretera i que el rescat de 
l’autopista és un tema poc interessant. Diu que des del Departament de Territori es 
va parlar d’un descompte pels camions que passin per l’autopista de Montblanc fins 
a Lleida. Diu que els camions, ni que els donin 50 € no passaran per l’autopista 
perquè fan molts més quilòmetres i la pujada de l’Albi és molt més dura. A més 
quan surten de l’autopista a Albatàrrec, el polígon industrial de Lleida els queda 
lluny. 
Diu que, com passa moltes vegades en política, estan en una altra òrbita. 
Diu que, per altra banda, si la gent d’Artesa o de Puigverd han d’anar a buscar 
l’autopista, no tindria gaire sentit. 
Diu que, si be en el seu dia es va parlar sobre el rescat del peatge, el lògic és el 
desdoblament, com s’ha fet a l’Eix Transversal. 

 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que aqueta és la lògica del Sr. Alcalde però no pas la seva.  

Diu que la lògica imperant, immediata, econòmica, ecològica i ràpida és el rescat de 
l’AP-2. Diu que aquesta és una via molt poc utilitzada i que no es tracta de fer 
bonificacions als camions sinó que tothom hi pugui passar lliurement. Diu que als 
municipis que donen a l’autopista s’hi pot fer un accés. Diu que és molt més barat i 
rapit que es faci un ramal d’accés per als municipis i que s’alliberi l’AP-2 que no 
pas fer el desdoblament de la N-240. 
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Diu que li preocupa que s’adopti una postura pel Ple i que ara es parli del 
desdoblament i que a més, es digui que des d’Artesa o des de Puigverd s’utilitzi 
l’AP-2 per anar a Lleida. 
Diu que com a municipi hauríem d’exigir el rescat de l’AP-2. 

 
• El Sr. Alcalde diu que pot estar d’acord amb el que diu la Sra. Cèlia però que dubta 

que els camions passessin per l’autopista. 
 

• La Sra. Cèlia Argilés diu que si fos gratuïta si que hi passarien. 
 
• El Sr. Alcalde diu que en la reunió amb el Conseller no es va parlar de 

l’alliberament de l’autopista. 
 

• La Sra. Cèlia Argilés diu que la moció que es va aprovar va ser per solucionar el 
problema de manera ràpida i econòmica, amb el rescat de l’AP-2. 
Diu que li sorprèn que quan estem en una taula de negociació, com a municipi, es 
demani el desdoblament. 

 
• El Sr. Alcalde diu que el que fan és mostrar la seva solidaritat amb la resta de 

municipis. 
 

• La Sra. Cèlia Argilés diu que la solidaritat també pot ser recíproca. 
 

• El Sr. Alcalde diu que en la reunió amb el Conseller no es va parlar del rescat. 
 

• La Sra. Cèlia Argilés diu que ella no ha preguntat per la reunió amb el Conseller 
sinó pel posicionament de l’equip de govern de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida. 
Diu que no se sap que acabaran fent, ja que no hi ha consens, però creu que s’ha de 
marcar un posicionament comú i lògic. 

 
• El Sr. Alcalde diu que des del moment que hi hagi una autopista gratuïta serà bo. 

 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que si no es treballa aquest posicionament, difícilment 

s’aconseguirà la gratuïtat. 
 

• El Sr. Alcalde diu que li sembla perfecte el que diu la Sra. Cèlia Argilés. 
 

• La Sra. Cèlia Argilés diu que va anar a l’acte del tall de la N-240, per demanar prou 
morts i l’alliberament de l’AP-2. 
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• El Sr. Alcalde diu que el proper dia 20 de novembre hi ha un nou tall de la carretera 
N-240 a l’alçada de la Masia Salat. 

 

• La Sra. Georgina Badia agraeix que s’hagi canviat el dia del ple perquè ella hi 
pogués assistir i demana informació sobre els micro talls en el subministament 
elèctric. 

 

• El Sr. Alcalde diu que aquest dimarts s’ha reunit amb responsables d’Endesa i han 
informat que han trobat l’origen dels micro talls a la fàbrica Tradinsa de Puigverd de 
Lleida. Diu que han tallat aquest subministrament i que sembla que el problema 
s’hagi solucionat. 

 

• La Sra. Eva Jorge diu que entre el carrer Hortes i el carrer Eres hi ha una farola 
d’enllumenat públic que va quedar malmesa per un accident de trànsit que s’aguanta 
per un fil, des de fa molts mesos. 

 

• El Sr. Josep Mª Esteve diu que li estranya que si va ser conseqüència d’un accident 
de trànsit no s’hagi tramitat la reparació per l’assegurança. 

 

• El Sr. Alcalde diu que li sembla que això ja es va tramitar i que ho comprovaran. 
 

• La Sra. Eva Jorge pregunta com està el tema de la casa de fusta, ja que en l’anterior 
ple van dir que estaven pendent d’unes al.legacions. 

 

• El Sr. Alcalde diu que després de tot aquest conflicte, resulta que les mesures són 
correctes. Diu que no s’havia anat a mesurar des del jardí i que la casa està dins de 
normativa. 

 

• La Sra. Cèlia Argilés pregunta quines mides són. 
 

• El Sr. Alcalde diu que es tracta que el ràfec de la casa de fusta no sigui superior al 
de la primera planta. 

 

• La Sra. Cèlia Argilés pregunta si és correcte que en un lloc on només s’hi pot fer 
planta baixa, hi hagi una planta baixa més 1. 

 

• El Sr. Alcalde diu que la primera planta ja està desmuntada. Diu que una escala que 
hi havia dins i la primera planta ja estan desmuntats. Diu que ho va anar a revisar 
l’arquitecte i que està dins de normativa. 

 

• El Sr. Josep Mª Esteve pregunta quan es farà l’esporga dels arbres. 
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• El Sr. Alcalde diu que l’empresa que havia de fer-ho no ho ha fet i que ara es 
disposa de nous pressupostos, però que són elevadíssims. Diu que un pressupost que 
ha entrat avui mateix és de 7.000 €. 
Diu que cal buscar una solució. 
Diu que els treballadors de la brigada ho aniran fent i espera que en un mes el poble 
estigui tot esporgat. 

 
• El Sr. Josep Mª Esteve pregunta si es pot instal.lar passos elevats a la carretera i si es 

pot demanar la presència dels mossos perquè instal.lin radars, ja que es corre molt. 
 

• El Sr. Alcalde diu que els Mossos d’Esquadra venen de tant en tant. 
 
• El Sr. Josep Mª Esteve diu que potser haurien de venir més sovint. 

 
• El Sr. Alcalde diu que sobre el tema dels passos elevats a la carretera, es van reunir 

amb el cap de Carreteres a Lleida, Sr. Benet i que van mantenir una discussió ja que 
no autoritzen poder instal.lar passos elevats tal i com tenen a la Bordeta. 
Diu que l’Ajuntament ha sol.licitat instal.lar dos semàfors amb polsador, un a 
l’alçada del bar Can Manos i l’altre a l’alçada de La Comasala i que s’està pendent 
de resposta. 

 
• El Sr. Josep Mª Esteve pregunta si la normativa impedeix instal.lar passos elevats. 

 
• El Sr. Alcalde contesta que si i diu que van insistir molt en aquest sentit. 

 
I sense que existeixi cap més assumpte a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són 
les 21:20 del dia 11 de novembre de 2016. 
 
El Sr. Alcalde dona la paraula al públic assistent i es produeixen les següents 
intervencions: 
 
• La Sra. Imma Olomí diu que l’esporga dels arbres s’ha de preveure amb més 

antel.lació, responent el Sr. Alcalde que tenia la confiança que això no passés aquest 
any. 
 

• La Sra. Imma Olomí diu que els semàfors amb polsador provoquen problemes per 
frenades brusques. Pregunta si es poden instal.lar bandes de goma. 

 
• El Sr. Alcalde diu que tampoc es poden instal.lar bandes de goma. 
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• La Sra. Imma Olomí diu que fa uns quinze dies un treballador municipal 
escombrava les fulles de dins de la tanca de la Plaça Salvador Jové. Pregunta qui 
mana les feines als treballadors. 

 
• El Sr. Alcalde contesta que la feina els hi mana ell. 
 
• La Sra. Imma Olomí diu que quan tots els carrers estan plens de fulles no té sentit 

escombrar les fulles de dins d’aquesta placeta. 
 
• El Sr. Alcalde diu que és per tenir la plaça endreçada. 
 
• La Sra. Imma Olomí diu que seria millor escombrar les fulles dels carrers. 

També pregunta perquè durant l’estiu es van instal.lar pilones al carrer Nord, 
responent el Sr. Alcalde que perquè no passessin els camions. 

 
• El Sr. Ramon Capell diu que els comunals del secà estan ocupats perquè una 

empresa està instal.lant canonades de reg. 
Pregunta en quines condicons ho fan dins dels terrenys municipals, ja que des del 
Segarra Garrigues diuen que tenen permís de l’Ajuntament. 
També pregunta pels pals de nius d’ocell que s’han instal.lat. Diu que fa monts anys 
se’n va instal.lar tres sense permís i que no se’n va deixar instal.lat cap més. 

 
• El Sr. Benjamí Mor diu que l’empresa Aigües del Segarra Garrigues va presentar un 

projecte per una nova fase de reg, que afecta una petita zona del terme municipal 
d’Artesa de Lleida i que van demanar a l’Ajuntament si estaria interessat en regar 
aquestes finques. 
 

• El Sr. Ramon Capell diu que li sorprèn, ja que aquestes finques estan dins de zona 
ZEPA i en principi no es podien regar. 

 
• El Sr. Benjamí Mor diu que ara si que es poden regar amb reg de suport. Diu que 

una vegada finalitzada l’obra deixaran les finques en les mateixes condicions que les 
van trobar. 

 

• El Sr. Joan Gallart diu que el dia del Memorial Felip Domènech van explicar el 
tema de la gestió de la zona ZEPA. 
Diu que a una finca de la seva propietat li han instal.lat un pal amb un niu i que li 
van oferir 300 €. 
Diu que l’Ajuntament podria arrendar les seves finques al cana i així tindria un 
major ingrés. 
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• El Sr. Benjamí Mor diu que el compromís amb l’empresa Aigües del Segarra 
Garrigues va ser que una vegada finalitzada l’obra deixarien les finques tal i com les 
van trobar i també van parlar de la possibilitat d’arrendar finques comunals. 
 

• El Sr. Joan Gallart diu que s’ha de reclamar l’arrendament 
 

• El Sr. Benjamí Mor di que cal diferenciar l’empresa que executa l’obra del 
Departament que gestiona les zones ZEPA. 

 

• La Sra. Cèlia Argilés pregunta com s’ha donat l’autorització de l’Ajuntament per 
instal.lar els pals, ja que no ho han vist en cap Decret d’Alcaldia ni en cap acta de la 
Junta de Govern Local. 

 

• El Sr. Alcalde diu que es va donar de manera verbal. 
 

• La Sra. Secretària diu que es va signar un document d’autorització però que no s’ha 
fet cap resolució al respecte. 

 
• El Sr. Antonio Garrós diu que es un veï perjudicat per les obres de les voreres. Diu 

que els veïns del carrer Sant Ramon, dels números senars no han estat cridats per 
l’Ajuntament en cap moment. 
Diu que com a gendre d’ex-alcalde, sap que l’alcalde anava sempre a les obres. 
Diu que les obres que s’han fet a les voreres són nefastes i dubta que les hagi 
redactat una arquitecte sobre el terreny. Diu que sembla més que les hagi redactat 
des d’una taula de despatx. 
Diu que en tots els dies de l’obra no ha vist ningú de l’Ajuntament. 
Diu que va tenir un problema greu i que va trucar a l’Alcalde per dir-li que si dilluns 
no tenia el problema solucionat aniria a buscar un notari per aixecar acta. 
Diu que va quedar amb l’alcalde i amb l’arquitecte l’endemà a les 8 del matí i que a 
les 8:33 h.  el Sr. Alcalde el va telefonar dient-li que vindria el constructor. 
Diu que va venir el constructor i que el constructor es va portar be amb ell. 
Diu que li va dir que era la primera obra en que els veïns li deien que no havien estat 
cridats per l’ajuntament abans de fer-la. 
Diu que els veïns tenen dret a plantejar el que creguin convenient i que, en aquesta 
obra no s’ha fet. 
Diu que, a més, la vorera sembla una muntanya russa, ja que van agafar el nivell del 
Taller Gallart i van continuar sense mirar res més. 
 
Pregunta si una vegada finalitzada l’obra i abans de rebre-la, l’Ajuntament passarà 
revisió i preguntarà als veïns els inconvenients que tenen. Diu que si no es fa així, 
ell avisarà al Col.legi d’Arquitectes perquè revisin l’obra. 
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Diu que quan ell va ser regidor van aprovar coses inversemblants com que el dia de 
la Diada de l’11 de setembre onegés al balcó de l’Ajuntament només la bandera 
catalana. Diu que això ho van aprovar amb el vot favorable del P.P. 
 
Explica altres coneixements de quan ell era regidor, com que es van aprovar els 
pressupostos quan una regidora estava de vacances i que al final va dimitir. 

 
• El Sr. Alcalde diu que no es la seva intenció aprofitar-se que algun regidor falti al 

ple per adoptar determinats acords, com avui, que s’ha canviat el dia del Ple per 
permetre l’assistència de la Sra. Georgina Badia. 
 

• El Sr. Antonio Garros diu que en aquell moment no hi havia majoria. 
 

• El Sr. Alcalde diu que ara el dia de la Diada de l’11 de setembre a l’Ajuntament hi 
oneja l’estelada. 
Diu que desitgen acabar l’obra i parlaran amb els veïns per si tenen algun problema. 
Diu que ell, personalment ha passat tres o quatre vegades, o fins i tot cinc, cada dia 
per l’obra. 
Diu que avui, a 2/4 de 8 del matí han quedat amb el contractista i  amb l’arquitecte 
per solucionar problemes sobrevinguts. 

 
• El Sr. Antonio Garrós diu que ell s’ha passat moltes hores al carrer i que no ha vist 

passar mai a l’alcalde i que quan esperava la seva ajuda no va donar la cara. 
 

• El Sr. Alcalde diu que li va fer venir a aquell que li resoldria el problema. 
 
• El Sr. Antonio Garrós diu que qui havia de venir era l’Alcalde i l’arquitecte, i no pas 

el constructor. 
Diu que quan s’hagi de canviar la canonada de subministrament d’aigua s’haurà de 
tornar a aixecar la vorera. 
També diu que la canonada general d’aigua és d’uralita i pregunta si és legal que 
sigui així. 

 
• El Sr. Alcalde diu que si la uralita no està trencada no hi ha d’haver problema. 

 
• El Sr. Antonio Garrós diu que l’aigua a pressió arranca les fibres i passen a l’aigua. 

Diu que preguntarà a Sanitat i a Medi Ambient si això és correcte. 
 

• El Sr. Alcalde lamenta no haver-lo ajudat el que ell esperava. Diu que l’Ajuntament 
és un ens públic que està al costat dels veïns i lamenta no haver estat a l’alçada. 
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• El Sr. Antonio Garros diu que cada vegada que rep un escrit de l’Ajuntament veu 
una redundància que sobra, ja que els que estan a l’Ajutament o a l’Escola són i 
estan al servei del públic.  
Diu que no cal posar que està al servei dels veïns, ja que l’alcalde és una 

persona posada al servei dels veïns. 

 

• El Sr. Alcalde diu que per si algú dubta, ell està al seu servei. 
 

• El Sr. Antonio Garrós diu que ho està per obligació i que per tant, no cal posar-ho. 
 

• La Sra. Maria Piñol pregunta per què alguns arbres del carrer Solsonés estan 
esporgats i altres no i pregunta si es segueix el criteri d’esporgar els arbres dels 
veïns que voten a l’alcalde. 

 

• El Sr. Alcalde pregunta com sap a qui voten els veïns, responent la Sra. Maria Piñol 
que ja es va cuidar el Sr. Alcalde de saver-ho. 

 

• El Sr. Jose Bonastre diu que hi havia vehicles aparcats i no va poder esporgar tots 
els arbres. 

 

• El Sr. Isidre Mor diu que fa uns deu anys, l’espai que hi ha al carrer La Bassa, entre 
la Sala del Teatre i la casa de la vora, va ser apropiat pel veí de la casa i pregunta si 
es pot fer alguna cosa al respecte 

 

• El Sr. Alcalde diu que ho miraran i que al proper ple donaran aquesta informació. 
 

• El Sr. Ramon Badia diu que aquell terreny era municipal. 
 

• El Sr. Josep Minguet diu que les escriptures deien una altra cosa i demana que 
l’Ajuntament doni explicacions al proper Ple. 

 

• El Sr. Joan Gallart diu que ha llegit al diari que s’actualitzaran els valors cadastrals, 
responent la secretària que aquest any 2017 els valors s’actualitzaran a la baixa. 

 

• El Sr. Antonio Ribera pregunta sobre un camí de costat d’una finca seva que al seu 
dia era privat i que a l’any 1998 va passar a ser muncipal. 

 

• El Sr. Ramon Capell diu que aquell camí sempre ha estat un camí de pas. 
Diu que si un camí dona pas a més de tres veïns passa a ser camí municipal. 
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• El Sr. Antonio Ribera pregunta si en aquest cas l’ha de mantenir l’Ajuntament, 
responent el Sr. Ramon Capell que sí. 

 
 
Artesa de Lleida, 11 de novembre de 2016  
 
Vist i plau 
L’Alcalde 
 
 
 
Pere Puiggròs Compte 
 

 
 


