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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 : 3/2016 
SESSIÓ ORDINÀRIA 
DIA: 6 de maig 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. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que, per incorreccions detectades en l’últim moment, es retira 
el punt 3 de l’odre del dia, referent a  l’aprovació del certificat final d’obra i la 
liquidació contractual de l’obra “Espai poliesportiu cobert a Artesa de Lleida, 
modificat, de manera que,  l’ordre del dia queda configurat amb els següents punts: 
 
ORDRE DEL DIA 
1.- Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la darrera sessió celebrada. 
2.- Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 26/2016 de 10 de març, d’aprovació del Pla 
pressupostari a mig termini. 
3.- Aprovar, si s’escau, la desafectació d’un be del domini públic. 
4.- Aprovar el plec de clàusules administratives reguladores del procediment de 
contractació de l’arrendament del servei de bar de les piscines municipals 2016. 
5.- Aprovar el plec de clàusules administratives reguladores del procediment de 
contractació de l’arrendament del servei de bar de la festa major 2016. 
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6.- Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament per a l’exercici 2016. 
7.- Aprovar, si s’escau, la sol.licitud a la Direcció General del Cadastre de l’aplicació 
del coeficient d’actualització de valors cadastrals per a l’exercici 2017. 
8.- Aprovar l’adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica destinat a ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia SAU 
9.- Aprovar, si s’escau, la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del 
servei de Llar d’Infants municipal. 
10.- Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern Local per la qual es va 
aprovar la sol.licitud de subvenció al Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge, per abonament de retribucions a càrrecs electes locals, 2016. 
11.- Donar compte al Ple de l’informe de secretaria intervenció sobre el període mig de 
pagament a proveïdors, corresponent al primer trimestre de 2016. 
12.- Mocions 
13.- Informe dels decrets dictats per l’Alcaldia 
14.- Precs i preguntes 
 
1.- APROVAR, SI S’ESCAU, 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 7 de març de 2016 es dona la mateixa per llegida i sotmesa a votació, 
queda aprovada per unanimitat dels membres assistents que són nou. 
 
2.- RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 26/2016 DE 10 DE MARÇ, 
D’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI. 
 
Es presenta a la ratificació del Ple el següent decret d’Alcaldia: 
 
“DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTAR I A MIG 
TERMINI PEL PERÍODE 2017-2019. 
 
1. ANTECEDENTS 
En data 8 de març de 2016 la secretària interventora ha emès informe relatiu a 
l’elaboració del pla pressupostari a mig termini. 
 
El Pla pressupostari a mig termini per als exercicis 2017 a 2019, s’ha elaborat prenent 
com a base l’estimació de la liquidació del pressupost 2015 i el pressupost 2016.  
 
De l’informe es desprèn que el pla pressupostari a mig termini elaborat, incomplirà la 
regla de la despesa en la liquidació de l’exercici 2019 i recomana corregir aquesta 
situació en fase d’elaboració i execució del pressupost 2019. 
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2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions 
Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà 
l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a partir del qual es garantirà una 
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, 
deute públic i regla de la despesa.  
 
2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini 
tindran un període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:  
 

2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa 
de les respectives Administracions Públiques. 
 
2.2.2. Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i de 
despeses tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en 
polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes 
per al període considerat. 
 
2.2.3. Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions 
d'ingressos i despeses. 
 
2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat 
a llarg termini de les finances públiques. 

 
2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina l’obligació de 
remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a mig 
termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració del pressupostos anuals. 
 
3.RESOLUCIÓ: 

a) Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2017 a 2019, d’acord amb 
el següent detall: 

 
  LIQUIDACIÓ PREV LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 
INGRESSOS 2015 2016 2017 2018 2019 
Capítol 1 448.599 437.300 441.673 446.090 455.012 
Capítol 2 20.476 15.000 15.000 15.150 15.150 
Capítol 3 266.250 294.000 276.987 279.757 285.352 
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Capítol 4 449.717 430.000 438.000 441.380 464.794 
Capítol 5 16.735 18.000 18.000 18.180 18.362 
Ingressos corrents  1.201.776 1.194.300 1.189.660 1.200.557 1.238.670 
Capítol 6 15.677 0 0 0 0 
Capítol 7 164.455 123.842 180.000 560.000 160.000 
Ingressos de capital 180.132 123.842 180.000 560.000 160.000 
Capítol 8 0 0 0 0 0 
Capítol 9 540.000 0 0 0 0 
Ingressos financers 540.000 0 0 0 0 
INGRESSOS TOTALS  1.921.908 1.318.142 1.369.660 1.760.557 1.398.670 
            
DESPESES 2015 2016 2017 2018 2019 
Capítol 1 395.959 409.743 413.840 417.979 422.159 
Capítol 2 600.565 570.000 581.400 593.028 604.889 
Capítol 3 9.163 13.330 14.398 12.967 13.037 
Capítol 4 12.267 16.000 17.000 18.000 17.000 
Capítol 5 0 0 0 0 0 

Despeses corrents  1.017.954 1.009.073 1.026.639 1.041.974 1.057.084 
Capítol 6 813.708 110.000 220.000 150.000 250.000 
Capítol 7 0 0 0 0 0 
Despeses de capital 813.708 110.000 220.000 150.000 250.000 
Capítol 8 0 0 0 0 0 
Capítol 9 84.701 83.842 90.000 376.514 0 
Despeses financeres 84.701 83.842 90.000 376.514 0 
DESPESES TOTALS  1.916.363 1.202.915 1.336.639 1.568.488 1.307.084 

 
b) Trametre, abans del 15 de març,  el pla pressupostari a mig termini 

alMinisterid'HisendaiAdministracions Públiques. 
c) Sotmetre aquest decret a la ratificació del Ple, en la primera sessió que se 

celebri.” 
 
DEBAT:  
• La Sra. Cèlia Argilés manifesta que els regidors del seu grup votaran en contra 

d’aquest Pla pressupostari, perquè tot i que reconeix que fer aquesta previsió a la 
que obliga l’Estat Espanyol no te solta ni volta, tampoc en té que el propi 
ajuntament digui que l’any 2019  incomplirà algun dels ítems a que obliga el 
Ministeri. 
Diu que com a mínim, ja que es tracta d’una previsió, es podria haver fet en positiu i 
que si hem de complir, ja que haurem de complir i si l’any 2019 ens hem d’ajustar, 
considera que aquest ajust ja s’hauria d’haver recollit en aquesta previsió. 
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• El Sr. Alcalde diu que això mateix  ja ho han parlat amb la secretària i que si s’han 
presentat aquests números és perquè ella considera que els números surten així. Diu 
que no hagués costat tancar en positiu però que no hagués estat seriós. Diu que 
tancar en negatiu a tres anys vista també es estrany. Diu que és estrany tant d’una 
manera com d’una altra però en base als números que sortien, semblava el més 
coherent i que per aquest motiu s’ha tancat així. 

 
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: Cèlia Argilés, Josep Mª Esteve, Georgina Badia i Eva Jorge. 
- Abstencions: cap. 

 
3.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA DESAFECTACIÓ D’UN BE DEL DOMINI 
PÚBLIC. 
 
Aquest Ajuntament ha tramitat el preceptiu expedient per a procedir a la desafectació 
del domini púbic, d’un tram de 1,40 m2 de superfície de terreny situat al carrer Europa, 
actualment adscrit al servei públic de vial i que segons les Normes Subsidiàries de 
Planejament no formen part del sistema viari. 
 
L’oportunitat i la legalitat de l’alteració de la qualificació jurídica del bé han estat 
acreditades mitjançant informe de Secretaria Intervenció 
 
L’expedient ha estat sotmès a informació pública mitjançant publicació d’edicte en el 
BOP núm. 48 de 10 de març de 2016 i a través del tauler d’edictes de l’Ajuntament, 
sense que s’hagi formulat cap al·legació. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 47.3.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i 114.3.m) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Regim local de 
Catalunya, correspon al Ple municipal la competència per aprovar l’alteració de la 
qualificació jurídica dels béns municipals, essent necessari el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, pel fet de tractar-se de 
la desafectació d’un bé demanial. 
 
Per tot això, l’Alcalde sotasignat proposa al Ple municipal, l’adopció, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, del 
següent acord: 
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a) Desafectar del domini púbic, una porció de terreny de 1,40 m2 situada al carrer 
Europa, adscrita al servei de vialitat i que segons les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents, no formen part del sistema viari. 

a) Disposar la corresponent modificació de l’Inventari de Béns, així com que es 
faci constar al Registre de la Propietat la modificació de la qualificació jurídica 
del bé, que passa a tenir la consideració de be patrimonial. 

 
DEBAT: 
• El Sr. Benjamí Mor explica que aquest tram es troba situat al carrer Europa, tocant a 

la casa del Xavier Gallart, on la paret del pati d’aquest immoble no es troba alineada 
a vial. Diu que es desafecta un tram molt petit de vial per alinear el vial. 

 
ACORD: 
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents amb el següent resultat: 

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

- Vots en contra: cap 
- Abstencions: cap 

 
4.- APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES 
DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI 
DE BAR DE LES PISCINES MUNICIPALS 2016. 
 
L’Ajuntament vol contractar la concessió del servei de bar de les piscines municipals, 
per la temporada d’estiu 2016. 
 
Per aquest motiu ha estat redactat un plec de clàusules conté totes les determinacions 
que determina el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i és procedent la 
seva aprovació. 
 
Atès que l'òrgan competent per a l'aprovació del plec anteriorment esmentat és el Ple 
municipal, d'acord amb el que disposa l'article 274.1.b del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per aquest motiu, d’acord amb el que disposa l’article 22.2.c) i 47.2. ll) de la Llei 7/85 
de 2 d’abril de Bases del Règim Local, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
a) Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 

contractació de la gestió del servei de bar de les piscines municipals, per la 
temporada d’estiu 2016, per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació. 

b) Aprovar l’inici del procediment de contractació i anunciar la licitació mitjançant 
anunci al BOP, al tauler d’anuncis i al perfil del contractant 
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c) Determinar els membres que formaran part de la Mesa de Contractació siguin: 
- El Sr. Alcalde, que la presidirà 
- Vocals: 
 La secretària interventora 

Dos regidors/es del grup de CiU:  
Un regidor/a del grup d’ENTESA;  
Secretaria: Una funcionària de la corporació. 

 
DEBAT: 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que els regidors del seu grup s’abstindran en aquest punt 

perquè tant aquest plec com el de la Festa Major incorporen uns elements de 
valoració que no aclareixen res. 
Diu que un és la millora del cànon i que tot i que això pot ser més o menys 
valorable, tot i que no diu amb quina fórmula es valoraran les diferents propostes 
que s’ofereixin, l’altre és la millora en la prestació del servei no condicionades a 
inversions municipals, amb una puntuació de fins a 7 punts. Demana com es 
valorarà això i quin límits s’estableixen i que és el que ha de presentar la gent. Diu 
que l’altre factor a valorar és l’experiència en el sector de l’hostaleria o similars que 
impliquin atenció al públic. Diu que són factors que potser està be de tenir en 
compte però que no es diu com es valoraran. 
Diu que són uns criteris molt subjectius i que no hi ha unes pautes marcades per 
valorar i que caldria haver acotat més els criteris perquè la gent sàpiga que ha de 
presentar  

 
• El Sr. Alcalde diu que generalment tothom presenta un currículum i una proposta de 

millores. 
 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que si algú manifesta que ha treballat en un determinat lloc 

s’ho creuran però pregunta com és valora això i qui obté 5, 2 o 4 punts. 
 
• El Sr. Alcalde li diu a la Sra. Cèlia que el dia que es van reunir també ho hagués 

pogut dir. 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que si ho haguessin tingut ho haguessin pogut dir. 
 
• La Sra. Encarna Álvarez pregunta si no tenien els plecs. 
 
• El Sr. Josep Mª Esteve diu que el van enviar aquell matí. 
 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que ells consideren que a l’hora de valorar serà un caos 

perquè les regles no son clares ni matemàtiques per saber com s’ha de puntuar, però 
que si ells es veuen capaços de valorar-ho, cap problema. 
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• El Sr. Alcalde diu que també hi serà un regidor/a del seu grup i que entre tots ho 

podran consensuar. 
 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que com que no hi ha les normes clares, serà una mica 

caòtic. 
 
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. 

 
5.- APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES 
DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI 
DE BAR DE LA FESTA MAJOR 2016. 
 
L’Ajuntament d’Artesa de Lleida té la intenció de contractar la gestió del servei de bar 
de del a Festa Major, per als dies 30 de juny, 1, 2 i 3, de juliol de 2016, a través de la 
modalitat de concessió. 
 
Atès que haestat redactat el Plec de clàusules administratives particulars que regiran la 
contractació de la gestió per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació. 
 
Atès que el plec de clàusules conté totes les determinacions que determina el Text Refós 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i és procedent la seva 
aprovació es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

a) Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del 
servei de gestió del bar de la Festa Major, per als dies 30 de juny, 1, 2 i  3de 
juliol de 2016. 

b) Aprovar l’inici del procediment de contractació i anunciar la licitació mitjançant 
anunci al BOP, al tauler d’anuncis i al perfil del contractant. 

c) Determinar els membres que formaran part de la Mesa de Contractació siguin: 
- El Sr. Alcalde, que la presidirà 
- Vocals: 
 La secretària interventora 

Dos regidors/es del grup de CiU:  
Un regidor/a del grup d’ENTESA;  
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Secretaria: Una funcionària de la corporació. 
 
DEBAT: 
• La Sra. Cèlia Argilés manifesta que reprodueix en aquest punt els mateixos 

arguments que ha manifestat en el punt anterior, en el sentit que el Plecincorpora 
uns elements de valoració que no aclareixen res. 
 

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. 

 
6.- APROVAR LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DE 
L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2016 
 
Per Provisió d’aquesta alcaldia de 19 d’abril de 2016 es va ordenar la iniciació 
d’expedient per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal 
laboral d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici corrent, alhora que es disposava 
l’emissió d’informes per part de Secretaria i acreditació per la Intervenció. 

 
El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016 va ser aprovat inicialment pel 
Ple en acord de data 14 de desembre de 2015 el qual va esdevenir definitiu, una vegada 
exposat al públic sense reclamacions, en data 18 de gener de 2016. 
 
En data 21 d’abril de 2016 s’ha emès l’informe de Secretaria intervenció i s’ha acreditat 
que l’import d’aquesta massa salarial del personal laboral de l’Entitat ascendeix a 
189.475 €, i que aquest import no s’ha incrementat respecte del meritat per aquest 
personal en l’exercici 2015, considerat en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de 
comparació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 
103.bis, sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic local, obliga a les 
Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del sector 
públic local respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter general en la 
corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 
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L’article 19.4 de la Llei 48/2016 de 29 d’octubre de Pressupostos Generals de l’Estat 
per al 2016 disposa el següent: “La massa salarial del personal laboral, que 
s'incrementarà en el percentatge màxim previst en l'apartat dos d'aquest article, està 
integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extra salarials i les despeses d'acció 
social meritades per aquest personal en 2015, en termes d'homogeneïtat per als dos 
períodes objecte de comparació.”  
 
L’article 24.2 de la Llei 48/2016 de 29 d’octubre de Pressupostos Generals de l’Estat 
per al 2016 disposa el següent: “ "Amb efectes 1 de gener de 2016 la massa salarial del 
personal laboral del sector públic estatal no podrà experimentar un creixement superior 
a l'1 per cent, sense perjudici del que pogués derivar-se de la consecució dels objectius 
assignats a cada departament ministerial, organisme públic, resta d'ens públics, societats 
mercantils estatals, fundacions del sector públic estatal i consorcis participats 
majoritàriament per les Administracions i " 
 
L’aprovació de la massa salarial del personal laboral s’ha de considerar de competència 
del Ple atesa la seva directa vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal, 
l’aprovació de les quals correspon a aquest òrgan municipal d’acord amb els articles 
22.2.e) LBRL, 52.2.f) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC), i 168.4 de la Llei d’Hisendes 
Locals, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL), 
llevat l’excepció prevista a la disposició addicional 16a LBRL, introduïda per 
l’esmentada LRSL. 
 
La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al 
Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest 
article 103.bis LBRL. 
 
Conforme als informes de Secretaria i Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a 
l’exercici 2016, la qual, en termes d’homogeneïtat amb la meritada en 2015 per aquest 
personal, tant respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix a la quantitat de 189.475 €. 
 
SEGON.- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la 
província. 
 
ACORD: 
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents amb el següent resultat: 
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- Vots a favor: Pere Puiggròs, Benjamí Mor, Encarna Álvarez, Joan Casola, 
Yolanda Horcajadas, Cèlia Argilés, Josep Mª Esteve, Georgina Badia i Eva 
Jorge. 

- Vots en contra: cap 
- Abstencions: cap 

 
7.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL.LICITUD A LA DIRECCIÓ GENERAL DEL 
CADASTRE DE L’APLICACIÓ DEL COEFICIENT D’ACTUALITZACIÓ DE 
VALORS CADASTRALS PER AL 2017. 
 
L’article 32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Real 
Decret Legislatiu 1/2004 de 5 de març, disposa el següent: 
2. Asimismo, las leyes de presupuestos generales podránactualizar los valores 
catastrales de los inmueblesurbanos de un mismomunicipio por aplicación de 
coeficientes en función del año de entrada en vigor de la correspondienteponencia de 
valores del municipio. Los Ayuntamientospodránsolicitar la aplicación de los 
coeficientes previstos en este apartadocuandoconcurran los siguientesrequisitos:  
a) Que hayantranscurrido al menoscincoañosdesde la entrada en vigor de los valores 
catastralesderivados del anterior procedimiento de valoracióncolectiva de carácter 
general.  
b) Que se pongan de manifiestodiferenciassustanciales entre los valores de mercado y 
los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastralesvigentes, 
siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o 
zonasexistentes en el municipio. 
c) Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de 
mayo del ejercicio anterior a aquel para el que se solicita la aplicación de los 
coeficientes.  
Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas apreciar la 
concurrencia de los requisitosenumerados en el párrafo anterior, medianteorden 
ministerial que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado” con anterioridad al 30 
de septiembre de cada ejercicio, en la que se establecerá la relación de 
municipiosconcretos en los que resultarán de aplicación los coeficientes que, en su 
caso, establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
ejerciciosiguiente.  
La aplicación de los coeficientes previstos en este apartado, excluirá la de los 
coeficientes de actualización a que se refiere el apartadouno de este artículo.” 
 
La Direcció General del Cadastre ha comunicat a aquest Ajuntament que proposarà 
incorporar al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017, per al 
nostre municipi, un coeficient d’actualització dels valors cadastrals del 0,87, atenent a 
que els valors cadastrals es troben, de promig, per sobre del 50% del valor de mercat. 
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Atès que és imprescindible que l’Ajuntament sol.liciti de manera expressa l’aplicació 
als valors cadastrals dels bens immobles del Terme Municipal d’Artesa de Lleida, 
d’aquest coeficient, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

a) Sol.licitar de manera expressa a la Direcció General del Cadastre l’aplicació, als 
valors cadastrals dels bens immobles del Terme Municipal d’Artesa de Lleida, 
del coeficient que, per al seu decrement, estableixi a l’efecte la Llei de Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017. 

b) Fer tramesa d’aquest acord a la Direcció General del Cadastre del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 
DEBAT: 
• El Sr. Benjamí Mor manifesta que aquesta rebaixa serà interessant per a determinats 

impostos com la plusvàlua o altres on els veïns afectats hauran de pagar menys 
impostos. 
Diu que de cara a l’any vinent l’Ajuntament incrementarà el tipus impositiu de l’IBI 
urbana per no perdre recaptació de l’impost. 

 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que votaran a favor de la proposta perquè és una cosa 

positiva ja que afecta a altres impostos i que com més barats tinguem els valors 
cadastrals, menys impostos es pagaran . Diu que, que malgrat això no suposarà una 
rebaixa en el rebut de l’IBI urbana, si que tindrà efectes en altres tributs com 
plusvàlues o transmissions patrimonials. 

 
ACORD:  
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents amb el següent resultat: 

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

- Vots en contra: cap 
- Abstencions: cap 

 
8.- APROVAR L’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÓRROGA DE L’ACORD MARC 
DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT A ENS LOCALS 
DE CATALUNYA, ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa 
Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 
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de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març 
de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
Terme d´energia Terme de potència 

       Preus (€/MWh) Euros/ kW i any 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc 
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació 
del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa 
de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen: 
 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  
 
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 
 
Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta 
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze 
mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat prèviament 
a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.  
 
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta 
d’acord relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 
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d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària 
l’oferta de pròrroga i la cessió dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva 
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a 
la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 
d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, havent- se notificat prèviament a 
l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la seva conformitat dins el període 
d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc 
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte. 
 
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord 
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals 
de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes 
derivats de l’Acord marc. 
 
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) pel que fa a 
la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del 
contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes. 
 
Cinquè.-Article 53.1 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, i resta de disposicions vigents 
en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, es proposa al Ple l’adopció dels següents accords: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament d’Artesa de Lleida s’adhereix a la tercera pròrroga de 
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de 
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va 
des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents condicions 
econòmiques: 
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Terme d´energia Terme de potència 

       Preus (€/MWh) Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  141,560   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

163,494   85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  125,265   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

144,809   65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     
 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les 
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui 
dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme 
d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia. 
 

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   - 

6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 

 
 
Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest 
ens local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva 
execució. 
 
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Quart . Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, 
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament d’electricitat.  
 
ACORD:  
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents amb el següent resultat: 

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

- Vots en contra: cap 
- Abstencions: cap 
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9.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL. 
 
El text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas de modificació de  les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
Per provisió de l’Alcaldia de 19 d’abril de 2016 es va acordar iniciar l’expedient de 
modificació de l’ordenança fiscal número 18 de prestació de serveis a la llar d’infants 
municipal per incorporar les següents bonificacions a la quota: 
Article 3, apartat 3r: 
S’aplicaran les següentsbonificacions a la quota mensual: 

- Els alumnes matriculats a la Llar d’Infants municipal, membres de famílies 
nombroses tindran una bonificació del 50% de la quota mensual. 

- Les famílies que, no sent nombroses, tinguin un segon fill o més, matriculat a la 
Llar d’Infants municipal, tindran una bonificació del 50% de la quota mensual 
del segon fill matriculat i successius. 

 
Concedida la bonificació per primera vegada (en casos de família nombrosa) tindrà 
també efectes de forma automàtica per als exercicis següents, sempre que es mantinguin 
els requisits necessaris per al seu gaudiment a la data de meritament de la taxa i en 
particular, vigent en aquell moment el títol acreditatiu de la condició de família 
nombrosa. No obstant això, l’ajuntament podrà efectuar les comprovacions que estimi 
pertinents per a l’acreditació de tots i cadascun dels requisits exigits per gaudir de la 
bonificació.  
Per als subjectes passius que ja gaudeixin d’aquest benefici fiscal, el títol acreditatiu de 
la condició de família nombrosa haurà d’estar vigent el dia 1 de gener de l’any en que es 
pretengui la seva aplicació. Es a dir, si en el transcurs d’un any concret aquest títol 
acreditatiu de la condició de família nombrosa caduqués, per a continuar gaudint de la 
bonificació s’haurà de presentar el document acreditatiu de la seva renovació abans del 
31 de desembre d’aquell mateix any. 
 
Amb aquests antecedents es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 18 de 
prestació de serveis a la llar d’infants municipal, en la qual s’incorpora un nou apartat 3r 
a l’article 3r.- que quedarà redactat de la següent manera: 
 
“ Article 3r.- Quantia. 
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1.-  La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que es fixa en la 
tarifa que es conté en l'annex. 
 
2.- La tarifa d'aquesta la taxa serà la que figura en l'annex. 
 
3.- Bonificacions 
S´aplicaran les següentsbonificacions a la quota mensual: 

- Els alumnes matriculats a la Llar d’Infants municipal, membres de famílies 
nombroses tindran una bonificació del 50% de la quota mensual. 

- Les famílies que, no sent nombroses, tinguin un segon fill o més, matriculat a la 
Llar d’Infants municipal, tindran una bonificació del 50% de la quota mensual 
del segon fill matriculat i successius. 

 
Concedida la bonificació per primera vegada (en casos de família nombrosa) tindrà 
també efectes de forma automàtica per als exercicis següents, sempre que es 
mantinguin els requisits necessaris per al seu gaudiment a la data de meritament de la 
taxa i en particular, vigent en aquell moment el títol acreditatiu de la condició de 
família nombrosa. No obstant això, l’ajuntament podrà efectuar les comprovacions que 
estimi pertinents per a l’acreditació de tots i cadascun dels requisits exigits per gaudir 
de la bonificació.  
Per als subjectes passius que ja gaudeixin d’aquest benefici fiscal, el títol acreditatiu de 
la condició de família nombrosa haurà d’estar vigent el dia 1 de gener de l’any en que 
es pretengui la seva aplicació. Es a dir, si en el transcurs d’un any concret aquest títol 
acreditatiu de la condició de família nombrosa caduqués, per a continuar gaudint de la 
bonificació s’haurà de presentar el document acreditatiu de la seva renovació abans 
del 31 de desembre d’aquell mateix any.” 
 
Segon.- 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 pel Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 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 restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província el text íntegre de les modificacions. 
 
DEBAT: 
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• La Sra. Encarna Álvarez explica que aquesta modificació s’ha sol.licitat per 
determinades famílies perquè són famílies nombroses o perquè tenen un segon fill/a 
a la llar d’infants. 
Diu que han estat mirant que es fa a altres llars d’infants municipals i el que es fa és 
aplicar bonificacions vinculades a la renda o sense tenir-la en compte. Diu que altres 
llars d’infants apliquen una rebaixa en la matrícula. 
Diu que ells han optat per aquesta via d’aplicar una bonificació del 50% de la taxa 
mensual perquè, sabent que la llar d’infants és deficitària i que no es pot fer fora a 
les mestres que hi ha, volen aconseguir un major nombre de matricules. 

 
• La Sra. Cèlia Argilés manifesta que ells votaran en contra de la proposta, perquè 

tot i que els sembla correcte que hi hagi una bonificació, no els hi sembla correcta 
una bonificació sense cap tipus de control ni mesura. 
Diu que està be ajudar a aquell que realment ho necessita però no a aquell que potser 
no ho necessita, ja que pot haver-hi famílies nombroses de 3, 4 o 5 fills amb una 
gran nòmina o una gran renda i que és injust que el municipi els hi hagi de pagar el 
50% de la taxa de la llar d’infants. 
Diu que respecte aquella persona que estigui necessitada, li sembla perfecte, com a 
criteri de necessitat social, no donar-li el 50% de la taxa, sinó fins el 100% si li 
convé, sempre i quan s’acrediti que no disposa dels mitjans per poder dur el seu 
fill/a a la llar d’infants. 
Diu que donar-ho sense cap tipus de control ni mesura no s’ajusta a res. 

 
• La Sra. Encarna Álvarez diu que no es dona sense control ni mesura i pregunta 

quantes famílies hi ha al poble que siguin família nombrosa. 
 

• La Sra. Cèlia Argilés diu que és igual quantes famílies hi hagi, i que, des del seu 
punt de vista, com a criteri, és injust bonificar, ja sigui a la llar d’infants, a les 
piscines o on sigui, algú que per renda s’ho pugui pagar. 
Diu que una cosa diferent és per aquell que realment té necessitat i no pugui portar 
el seu fill/a a la llar d’infants, on es comença un procés educatiu. 
 

• La Sra. Encarna Álvarez diu que no hi ha molta demanda. 
 

• La Sra. Cèlia Argilés pregunta si han valorat el cost que té modificar una 
ordenança fiscal, si realment no hi ha aquesta necessitat. Diu que només l’edicte de 
publicació al BOP ja val diners. 

Diu que si no hi ha demanda no cal fer-ho. 
 

• La Sra. Encarna Álvarez diu que si ho fan és perquè hi ha famílies que ho han 
demanat. 
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• El Sr. Josep Mª Esteve diu que potser hi ha una família que té un fill i que potser 
ho necessita més que una altra que tingui tres fills. 

 
• La Sra. Eva Jorge diu que el cost mensual de la nostra llar d’infants és de les 

més cares amb 140 €. 
Demana si s’ha comparat aquesta taxa amb la que cobren altres llars d’infants 
municipals i amb els serveis i horaris que ofereixen. 

 
• El Sr. Alcalde diu que el cost és molt similar al d’altres llars d’infants i que 

quan van fer l’increment de 90 € a 140 €, ja van rebaixar tot el que van poder. 
 

• La Sra. Eva Jorge diu que potser no es matriculen nens/es perquè no es poden 
pagar aquestes quotes i que potser hi ha famílies que només tenen un fill i no la 
poden pagar i que, potser per això no es matriculen més nens/es. 

 
• El Sr. Alcalde diu que tindran en compte això de valorar aquelles famílies que 

tinguin un problema real i que no puguin anar a la Llar d’Infants perquè la seva 
renda no els ho permet. 
Diu que en relació amb la proposta que han presentat, han decidit no tenir en compte 
el criteri de la renda i han considerat que d’aquesta manera podrà portar més nens/es 
a la Llar d’Infants. Diu que si una família té una necessitat contrastable amb la 
renda, se l’ajudarà amb el que es pugui. 

 
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: Cèlia Argilés, Josep Mª Esteve, Georgina Badia i Eva Jorge. 
- Abstencions: cap. 

 
10.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL PER LA QUAL ES VA APROVAR LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ AL 
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I 
HABITATGE, PER ABONAMENT DE RETRIBUCIONS A CÀRRECS ELECTES 
LOCALS, 2016. 
 
Es dona compte al Ple que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària 
celebrada el dia 4 d’abril de 2016 es va adoptar el següent acord: 

a) Acollir-se a la convocatòria i sol·licitar al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals la compensació econòmica a determinats càrrecs electes 
locals per l’any 2016. 
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b) Determinar que la compensació s’assignarà als següents regidors, amb els 

següents imports i dedicacions mensuals: 
 

REGIDOR DEDICACIÓ IMPORT 
MENSUAL 

Pere Puiggròs Compte 100% 1.458,81 € 
TOTAL  1.458,81 € 

 
c) Donar compte d’aquest acord al Ple en la propera sessió ordinària que celebri. 

 
El Ple es dona per assabentat 
 
DEBAT : 

• El Sr. Alcalde diu que aquest punt és de molta controvèrsia i se n’ha parlat 
moltes vegades. 
Diu que es parla moltes vegades de si l’alcalde ha de cobrar o no. Diu que pel 
que fa a la dedicació i per la seva professió, no té una dedicació exclusiva però si 
que té una dedicació total, perquè està disponible totes les hores del dia, tots els 
dies de la setmana. Diu que en cinc anys només ha delegat 5 dies en el Tinent 
d’Alcalde 
Diu que les coses es poden valorar de moltes manera però que l’atenció que hi 
tenen és important i és total 
Diu que el seu sou no es paga des de l’Ajuntament sinó que és un sou que el 
Departament de la Generalitat dedica als alcaldes i que en funció del nombre 
d’habitants hi ha un import determinat i que si es vol, un alcalde pot incrementar 
aquest import amb diners propis de l’Ajuntament. Diu que no és el cas, ja que el 
que cobra ell és exclusivament el que arriba des del Departament de Governació 
de la Generalitat. 

 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que és cert que el salari està subvencionat al 100% 

però no els costos de la Seguretat Social, que va a càrrec dels fons del municipi. 
Diu que quan el seu grup s’ha queixat d’això, no és perquè considerin que no fan 
la feina perquè diu que és evident que hi passen hores, perquè si no les coses no 
tiren endavant, però el que si demanaven i continuen demanant és que hi hagi un 
horari d’atenció a l’Ajuntament i que la gent sàpiga en quina franja horària pot 
trobar l’Alcalde a l’Ajuntament. 
Diu que ja sap que si truquen al Sr. Alcalde ell contesta i que si no pot contestar 
torna la trucada, però està be que la gent pugui saber quin horari d’atenció té 
l’alcalde a l’Ajuntament i dedicar unes hores d’atenció, de la mateixa manera 
que ha de fer el Jutge de Pau. 
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Diu que les oficines estan obertes en un horari determinat perquè els veïns 
puguin anar-hi en aquell horari i que si el Sr. Alcalde tingués un horari, l’aniria a 
veure molta més gent. 
Diu que la seva queixa ve per això i que si hi ha una dedicació exclusiva, al 
menys que hi hagi un horari d’atenció. Diu que no cal que sigui de les 8 del matí 
a les 3 del migdia però que estaria be determinar uns dies i hores d’atenció al 
públic. 
Diu que aquest és el seu criteri com a grup. 

 
• El Sr. Benjamí Mor diu que el seu criteri és diferent i que pensen que és millor 

trucar i quedar per evitar perdre el tems a tothom. 
 

• La Sra. Cèlia Argilés diu que ella no ha fet un registre de les trucades que té i 
que el Pere sempre li contesta però que es molt desagradable haver de trucar i 
que possiblement si hi hagués un horari, la gent faria les trucades a aquella hora 
i no en horari de feina. 

 
• El Sr. Benjamí Mor diu que això té un inconvenient perquè potser poses un 

horari i aquell horari no va be a molta gent i en canvi si truques pots quedar al 
matí, a la tarda o quan sigui. 

 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que una cosa no treu l’altra i que es compatible quedar 

amb la gent quan sigui i establir un horari d’atenció. 
 

• El Sr. Alcalde diu que ho recull i que ho valorarà. 
Diu que aquest mateix matí han demanat una reunió des de l’AMPA de l’Escola 
i si volien avui mateix els podiem atendre i que han quedat per dilluns a les 11 
del matí. 
 

• La Sra. Cèlia Argilés diu que això ella no ho discuteix. 
 

• El Sr. Alcalde diu que recull la possibilitat que alguns dies al matí ell pugui ser a 
l’Ajuntament. 
 

11.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE SECRETARIA 
INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS, 
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. 
 
Es dona compte de l’informe de secretaria intervenció de 21 d’abril sobre compliment 
del Període Mig de Pagament a proveïdors: 
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“INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE  MIG DE 
PAGAMENT A PROVEÏDORS (PMP) CORRESPONENT AL 1rTRIME STRE 
DE 2016 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del 
temps de pagament o endarreriment del deute comercial, de forma que totes les 
Administracions Públiques han fer públic el seu període mig de pagament.  
 
El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.  
 
El període mig pagament definit en aquest reial decret mesura l’endarreriment en el 
pagament del deute comercial en termes econòmics, aquest indicador és diferent del 
període legal de pagament establert en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableix mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
El període mig de pagament mesurat amb criteris estrictament econòmics pot prendre 
valor negatiu si l’Administració abona abans de que hagin passat trenta dies naturals des 
de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons correspongui.  
 
De conformitat amb l’article 6.2 del RD 635/2014, les corporacions locals remetran al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, d’acord 
amb l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la 
següent informació relativa al seu període mig de pagament a proveïdors en referència: 
a) El període mig de pagament global a proveïdors mensual o trimestral, segons 
correspongui, i la seva sèrie històrica.  
b) El període mig de pagament mensual o trimestral, segons correspongui, de cada 
entitat i la seva sèrie històrica.  
c) La ràtio mensual o trimestral, segons correspongui, d’operacions pagades de cada 
entitat i la seva sèrie històrica.  
d) La ràtio d’operacions pendents de pagament, mensual o trimestral, segons 
correspongui, de cada entitat i la seva sèrie històrica.  
 
La informació es publicarà en el portal web seguint criteris homogenis que ha de 
garantir l’accessibilitat i transparència. El Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques facilitarà a models tipus de publicació.  
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En l’aplicació de la metodologia de càlcul establert als articles 3, 4 i 5 del RD 635/2014 
i sobre les dades contingudes en l’aplicatiu comptable, en referència al PRIMER 
TRIMESTRE de 2016 el resultat és el següent:  
 

Anualitat 
Tipus 
període Període Data 

Període Mig 
de 
Pagament 

Ràtio 
d'Operacions 
Pagades 

Import 
Operacións 
Pagades 

Ràtio 
d'Operacions 
Pendents de 
pagar 

Import 
Operacions 
Pendents de 
Pagament 

2016 Trimestre 1 21/04/2016 46,4676 32,48    317.621,10   70,84   182.089,09    
 
 
Es donarà compte al Ple de l’Ajuntament d’aquest informe en la propera sessió 
ordinària que celebri. 
 
Artesa de Lleida, 21 d’abril de 2016 
La secretària interventora 
Anna Gallart Oró” 
 
El ple es dona per assabentat. 
 
12.- MOCIONS 
 
No se’n presenten. 
 
13.- INFORME DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA 
 
Es dona compte dels següents decrets dictats per l’Alcaldia 

- D.A. núm. 26/2016 de 10 de març d’aprovació del Pla Pressupostari a mig 
termini pel període 2017-2019. 

- D.A. núm. 27/2016 de 29 d’abril d’aprovació de la liquidació del pressupost 
2015 de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida 

 
14.- PRECS I PREGUNTES 
 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que des de secretaria, per correu electrònic se’ls va 

demanar que facilitessin les seves dades per una assegurança de responsabilitat civil 
de que disposen els regidors. Diu que se’ls va informar que el cost d’aquesta 
assegurança és d’una 90 € per regidor. 
Diu que com que la seva feina com a regidors consisteix en assistir a les reunions a 
les quals són convocats i venir als plens, consideren que, per fer aquests actes la 
seva vida no corre perill. 
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Diu que els quatre regidors del seu grup es volen donar de baixa d’aquesta 
assegurança i demana que la partida prevista aquest any a destinar al jovent sigui 
incrementada en aquest import de 90 € per 4, a fi i efectes que potser així puguin 
trobar un local. 
Diu que, des del seu punt de vista aquesta assegurança és una mica absurda per la 
feina que fan. 
 

• El Sr. Alcalde diu que no han deixat de banda el tema del local dels joves. 
 

• La Sra. Cèlia Argilés felicita a l’equip de govern per l’acte d’inauguració de la 
coberta del pavelló poliesportiu, amb la Cantata. Diu que tal i com ja havien 
manifestat, la Cantata va ser un acte fantàstic però consideren que, vistes les factures 
que han vist de moment, ha estat un acte una mica desaforat. 

 
Diu que segons han recomptat es porten més d’onze mil euros per aquest acte i que 
encara falten factures, com les dels tendats que es van haver de posar perquè feia 
mal temps. 
 
Diu que l’acte va ser preciós però considera que la inauguració es podia haver fet 
una mica més austera i destinar aquests diners a pagar altres coses. Diu que amb 
aquests diners es podrien pagar moltes llars d’infants o locals per la gent jove. 
Diu que l’acte va estar molt be i que les obres s’han d’inaugurar, però que potser va 
ser una mica desproporcionat. 

 
• El Sr. Alcalde diu que es cert que va costar molts diners i que l’actuació en el seu 

conjunt pujarà uns tretze mil euros. Diu que és evident que va ser un acte preciós i 
que tothom que l’ha vist coincideix en això i diu que és molt digne que s’hagi pogut 
fer. Diu que és un acte cultural i que moltes vegades se’ls ha retret que retallessin en 
cultura i no ho han fet. 
Diu que per aquesta actuació s’ha sol.licitat una subvenció a la Diputació de Lleida i 
probablement es rebrà per un import al voltant d’entre 8.000 i 10.000 €. 
Diu que d’aquesta manera la Cantata sortirà per un cost d’un conjunt de revetlla. 

 
• La Sra. Eva Jorge pregunta sobre el control que es fa sobre les obres, referint-se 

concretament a la casa de fusta i a l’actuació del costat de Les Cadolles, on també hi 
ha una obra a mitges. 
 

• El Sr. Alcalde respon que en els dos casos s’hi està treballant. Diu que en el cas de 
l’obra del costat de Les Cadolles, és una obra que es va iniciar i que semblava que 
no tenia importància i no es va fer el que s’havia comentat. Per aquest motiu caldrà 
deixar el terreny tal i com estava. 
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Sobre el tema de la casa de fusta, diu que l’arquitecte ja ho ha valorat i que ara 
caldrà estimar que s’ha de fer. Diu que encara no hi ha una resolució però que s’hi 
està a sobre. 

 
• El Sr. Josep Mª Esteve diu que ha vist al registre d’entrades un escrit de la SAREB 

on convoquen una Junta General de la Junta de Compensació i demana que hi ha al 
respecte. 
 

• El Sr. Benajmí Mor diu que avui mateix han mantingut una reunió amb 
representants de la SAREB i explica que volen convocar la Junta per gestionar 
l’espai. 
Diu que es farà una reunió amb els veïns i que es constituirà una assemblea per 
escollir una nova Junta per tirar endavant la gestió de l’espai. 

 
• El Sr. Josep Mª Esteve pregunta on es troben ubicats els contenidors que hi havia a 

la zona de la carretera. Diu que aquest recinte està molt brut. 
 

• El Sr. Benjamí Mor diu que està previst de netejar aquest recinte. També explica que 
s’ha previst netejar la planta de transició del secà i clausurar-la. Diu que una vegada 
neta es senyalitzarà i s’avisarà als Agents Rurals per evitar nous abocaments. 

 
• El Sr. Alcalde diu que la uralita ja s’ha enretirat i que en uns 8 o 10 dies s’acabarà 

de netejar el recinte i es clausurarà. 
 

• La Sra. Cèlia Argilés diu que al registre hi consta una factura del 50% dels costos 
dels honoraris de l’arquitecte, relativa a la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries per import de 6.805 €. 
Diu que no sap si s’han anticipat els diners o be ja s’ha fet la feina. Diu que si s’han 
anticipat els diners, mal fet, perquè encara no s’ha fet la feina i si s’ha fet la feina, 
que s’expliqui quina feina ha fet. 

 
• El Sr. Benjamí Mor diu que aquesta factura correspon a la modificació de les 

normes que afecta principalment a la Plaça del Freginal i a dos o tres punts més. 
 

• El Sr. Alcalde diu que cal dir que no saben si aquest import està ajustat a la realitat o 
no. 

 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que mentre no tingui rival pot anar tirant. 

 
• El Sr. Benjamí Mor diu que aquest és un problema que es troben moltes vegades. 
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• La Sra. Cèlia Argilés diu que, com a gestors municipals, al menys, per aquests 
treballs que impliquen un cert cost econòmic haurien de demanar dos o tres 
pressupostos i seleccionar el més econòmic. Diu que no té res en contra de la 
persona que ha fet aquests treballs i que està qualificada com qualsevol altra, però el 
fet de presentar una oferta sense disposar de cap contraoferta per part de ningú més, 
lògicament tirarà cap a casa. Diu que desconeix el volum de modificacions que ha 
fet però ho considera elevat. 

 
• El Sr. Benjamí Mor diu que això ja s’ha tingut en compte i que per la propera 

vegada anirà tal i com diu la Sra. Cèlia. 
 

• La Sra. Georgina Badia diu que els arbres de la meitat del poble estan sense 
esporgar i pregunta si s’acabaran d’esporgar. 

 
• El Sr. Alcalde diu que cada setmana en parlen i que cada setmana sorgeix alguna 

cosa que impedeix que s’hi puguin posar. 
Diu que aquests arbres es poden esporgar durant tot l’any i que si tenen una setmana 
lliure s’hi posaran. 
Diu que van començar be però poc a poc a poc s’han anat espatllant i que 
l’important és que aquest any no s’ha contractat ningú de fora per esporgar i que, 
així com l’any passat van fer una inversió molt forta per esporgar, aquest any no. 

 
I sense que existeixi cap més assumpte a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són 
les 20:45 hores del dia 6 de maig de 2016. 
 
El Sr. Alcalde dona la paraula al públic assistent i es produeixen les següents 
intervencions: 
 
• La Sra. Mari Rodríguez pregunta com ha acabat el tema de l’antena del campanar, 

responent el Sr. Alcalde que s’ha demanat responsabilitat al Bisbat i que encara no 
es té resposta. Diu que s’ha canviat la ubicació de l’antena. 
 

• La Sra. Mari Rodríguez pregunta com està el tema de les tanques situades al carrer 
Nou, responent el Sr. Alcalde que s’hi està treballant. Diu que s’ha requerit al 
propietari perquè repari la façana dins un termini. 

 
• La Sra. Mari Rodríguez diu que ha vist que hi ha dos embornals embussats, un al 

carrer Mestre Ginera i l’altre a carrer Victòria. Pregunta quan es netejaran perquè 
diu que ara mateix, l’aigua no cola. 
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• El Sr. Alcalde diu que l’embornal del carrer Victòria és dels més afectats i que es fa 
una previsió de neteja dels mateixos però reconeix que caldria netejar-los més 
sovint. 

 
• La Sra. Mari Rodríguez diu que al carrer Victòria hi ha moltes rates i que com que 

hi ha moltes cases tancades, caldria demanar als seus propietaris que fessin alguna 
cosa al respecte. 

 
• El Sr. Alcalde diu que l’Ajuntament té un contracte amb l’empresa Novoquimica i 

que periòdicament es fa un tractament de desratització a les clavegueres del poble. 
Diu que si es coneixen punts amb més afecció es farà amb més intensitat en aquests 
punts. 

 
• El Sr. Josep Mª Esteve pregunta que són les marques pintades al terra que hi ha a 

l’antic Grup Germans Pujol, responent el Sr. Benjamí Mor que les han fet els 
topògrafs d’ADIGSA, que fa uns dies eren a la zona per prendre dades sobre els 
vials a cedir a l’Ajuntament i els patis a cedir als veïns. 
Diu que tenien prevista una reunió amb els responsables d’ADIGSA però al venir el 
topògraf la reunió es va ajornar. 

 
• El Sr. Francesc Barberà pregunta si s’ha previst fer camins aquest any, ja que estan 

molt malament, responent el Sr. Benjamí Mor que es faran quan faci més calor 
perquè així, el reg asfàltic s’enganxa més. Diu que també es repassaran els camins 
de terra. 
 

• El Sr. Francesc Barberà diu que com a cantaire s’ha sorprès que l’actuació de la 
Cantata valgui tants diners, ja que, la majoria de les corals no cobraven. Pregunta 
d’on surt tota aquesta despesa. 

 
• El Sr. Joan Casola diu que els diners han sortit del lloguer de l’equip de so i llum, i 

del lloguer l’escenari. Diu que l’escenari ha set més car que en altres municipis, 
perquè aquí s’ha hagut de muntar tot sencer. Diu que l’empresa que ha fet aquests 
serveis, Romà Serveis, és la mateixa que ho fa en altres municipis. 
Diu que el Director també ha cobrat 250 € i els músics que han actuat també han 
cobrat 150 € cadascú. Diu que el lloguer d’instruments ha costat 1.000 €, ja que 
venien de Madrid. 
Diu que les corals són convidades i no cobren 
Diu que aquesta Cantata ha costat molts diners i que quan van decidir fer-la van 
valorar dues coses: La primera és que si l’acte costava molts diners, l’any és llarg i 
ja mirarien de retallar-los d’altres llocs perquè no cada dia s’inaugura un pavelló.  
La segona cosa que van tenir en compte, és que es sol·licitaria una subvenció per 
finançar aquest acte. Diu que si s’aconsegueixen 8.000 €, la despesa real de 
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l’espectacle haurà estat de 5.000 € i si s’aconsegueixen 10.000 € , la despesa haurà 
estat de 3.000 € 
Diu que si haguessin llogat una orquestra, que també s’ho van plantejar, aquesta 
hauria estat una solució fàcil i que l’acte hagués passat sense pena ni glòria. En 
canvi ara, diu que els comentaris que han sentit de la gent del poble, per a ell són 
inoblidables. Diu que mai en aquest poble s’havia vist una cosa tant bonica i que la 
gent plorava d’emoció i pensa que ha valgut la pena tot l’esforç. 
Una altra cosa que van valorar va ser el si calia fer pagar entrada. Diu que en altres 
pobles on es fa, es paga un preu simbòlic i que si s’hagués fet pagar 5 € per persona, 
per unes 1.000 persones, haurien recaptat 5.000 € que haurien ajudat a pagar 
l’actuació. Diu que en aquest cas van decidir no fer pagar als assistents perquè es 
tractava d’una inauguració i no podien fer pagar al poble per la inauguració del seu 
pavelló. 
Diu que al final haurà estat una cosa molt especial i no tanc cara com pugui semblar. 

 
• El Sr. Francesc Barberà diu que si les previsions són aquestes no té res a dir, però 

que si les previsions no fossin aquestes i malgrat reconèixer que es va fer una obra 
molt bona de la que van gaudir tant els que escoltaven com els que cantaven, tot té 
un límit i de vegades s’ha de fer el que es pot. 
 

• El Sr. Joan Casola diu que havent-hi un any de marge, es pot jugar amb aquest límit 
i més per aquesta cosa que va ser tant especial i diu que això té un preu. 
Diu que si s’hagués portat una orquestra, per molt bona que fos, al cap d’una 
setmana ja no se’n recordaria ningú i que en canvi d’aquest espectacles ens en 
recordarem durant molt de temps. 
 

• El Sr. Fancesc Barberà diu que s’ha de reconèixer que això és així. 
 
• El Sr. Joan Casola diu que quan ell va parlar a la Cantata, la llista d’agraïments va 

ser molt per la gent que hi va treballar. Diu que va agrair al Boni que hagués format 
els rapsodes i que no va agrair a la Coral d’Artesa que hagués participat. Diu que 
aprofita aquest ple per agrair la seva intervenció i que sense ells no hagués estat el 
mateix. 

 
• El Sr. Francesc Barberà diu que aprofita per informar que aquest proper dia 29 de 

maig es fa la Cantata a Mollerussa i ells també hi participen. 
 

• El Sr. Joan Casola diu que la Setmana Cultural ha anat molt be. Diu que la gent està 
contenta i que ha estat molta la gent que els ha ajudat. Diu que van agrair 
públicament al programa, a persones i entitats que havien ajudat i també se’n van 
deixar unes quantes. 
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Diu que dins els actes de la Setmana Cultura s’ha fet l’exposició dels cent anys de 
l’Escola d’Artesa de Lleida, que ha estat una exposició molt maca i també molt 
visitada. Diu que en nom de l’equip vol donar les gràcies al Sr. Carles Gausachs, 
que els ha ajudat fent torns de guàrdia a l’exposició. 

 
• La Sra. Mari Rodríguez li diu al Sr. Joan que, ja que l’exposició la va muntar el Sr. 

Josep i se’l van descuidar, estaria be que li agraís públicament. 
 

• La Sra. Encarna Álvarez diu que el dia de la inauguració de l’exposició es va agrair 
a l’Agrupació Cultural La Femosa. 

 
• El Sr. Alcalde diu que ell, personalment, el dia de la celebració del Centenari, va fer 

esment a l’Agrupació Cultural La Femosa i en particular, al Sr. Josep Gallart. 
Diu que el que va passar al amb el programa de la Setmana Cultural, no és més que 
un descuit i que no hi ha més que això. 

 
• La Sra. Mari Rodrígez diu que així ho espera i ho desitja però diu que és un descuit 

greu. Diu que per a ella, era l’acte més destacat de la Setmana Cultural i diu que la 
resta d’actes, per a ella eren fluixos. Diu que a ella li va saber molt de greu. 
 

• El Sr. Joan Casola diu que el programa d’actes de la Setmana Cultural el vam 
preparar els dos regidors de cultura, la Yolanda i ell. Diu que l’Encarna va gestionar 
el tema de l’exposició del Centenari de l’Escola però que els responsables de l’error 
en el programa són la Yolanda i ell.  
Diu que quan es van donar compte de l’error, consistent en que a la llista 
d’agraïments no hi constava La Femosa els programes estaven fets i van rectificar 
els 400 programes. 

 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que no hi constaven, ni La Femosa ni altres entitats. 

 
• El Sr. Joan Casola diu que es van equivocar i van rectificar.  

Diu que aprofita per dir-li a la Sra. Mari que no cal que el seu marit clavi una gran 
bronca a la regidora. 

 
• La Sra. Mari Rodríguez li diu al Sr. Joan Casola que ara s’està passant i que ja n’hi 

ha prou. 
 

• El Sr. Joan Casola diu que el que explica són fets reals. 
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• La Sra. Cèlia Argilés diu que el Sr. Josep Gallart també és persona i també té 
sentiments i que quan s’adona que després de totes les hores que ha invertit no se’l 
té en compte... 

 
• La Sra. Mari Rodríguez diu que el Josep Gallart ho feia amb l’escola que és qui li va 

demanar i no amb l’Ajuntament i menys dins la Setmana Cultural. 
 
• La Sr. Mari Rodríguez marxa de la Sala de plens. 

 
• El Sr. Joan Casola li diu a la Sra. Mari que ja no és la primera vegada que marxa 

d’un ple, responent la Sra. Mari Rodríguez que sempre ha estat per culpa seva i li 
diu que no es gaire bon orador. 

 
• La Sra. Encarna Álvarez diu que quan es va muntar l’exposició del Centenari de 

l’Escola es va fer amb l’Escola, amb l’Ajuntament i amb l’Agrupació Cultural La 
Femosa. Diu que en totes les reunions que van tenir, en cap d’elles es va presentar 
l’Agrupació Cultural La Femosa. 
Una noia del públic diu que La Femosa és qui ho va fer tot. 

 
• La Sra. Cèlia Argilés es pregunta quan s’ha convocat a l’Agrupació Cultural La 

Femosa i diu que ja ho preguntaran al seu president. 
 

• La Sra. Cèlia Argilés diu que la gent, quan fan les coses no ho fan per sortir en una 
foto sinó per voluntat, per ganes i perquè agrada i volen treballar pel poble i que 
sobren els agraïments personalitzats i individualitzats. Diu que cal donar les gràcies 
a tots els que ho han fet possible i a la gent per assistir-hi. Diu que cal donar les 
gràcies a tothom. Diu que si la relació d’agraïments no constés al programa, tots 
aquests mal entesos tampoc hi serien. 
 

• El Sr. Joan Casola diu que està d’acord amb el que diu la Sra. Cèlia però considera 
que és de mal gust que quan agraeixes una cosa a una persona t’ho malmetin i t’ho 
trepitgin demanant per què no s’agraeix també a una altra persona. 

 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que es perquè el Sr. Joan ara ha fet uns agraïments i al Sr. 

Josep Gallart no li ha dit res. 
 
• El Sr. Joan Casola diu que també és de mal gust que la Sra. Cèlia digui que amb 

13.000 € es podrien pagar moltes llars d’infants. 
Diu que això és minimitzar una cosa que té valor, una cosa positiva. 
Diu que és de mal gust posar-hi una cosa negativa al costat, just al mateix moment 
de dir-la. 
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Diu que és de mal gust i que ell ja sap que amb 13.000 € es podria donar menjar als 
pobres. Li pregunta a la Sra. Cèlia si es pensa que ell això no ho sap. 

 
• La Sra. Cèlia Argilés li pregunta al Sr. Joan Casola si li està donant una lliçó de 

moral o què i diu que al·lucina. 
 

• El Sr. Joan Casola diu que aquestes són les coses que no li agraden de la política i 
que aquest és un comentari polític i no és un comentari de poble. 

 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que ella va ser la primera en felicitar-los quan van dir que 

ho farien, però també va dir que era molt car i que se li va contestar que hi havia 
molts preus i que farien el mínim. Diu que el mínim ja es veu com ha anat. 

 
• El Sr. Isidre Drudis pregunta si es netejaran les pintades que hi ha al poble, 

responent el Sr. Alcalde que s’estan netejant. 
 

• La Sra. Carla Carrera diu que per la Setmana Cultural es podrien fer conferències 
que aportessin cultura a la gent i no actes com tallers de maquillatge. 
Diu que en altres municipis és fan conferències sobre temes que aporten coses a la 
gent. 

 
• El Sr. Alcalde diu que accepten propostes. 

 
• La Sra. Encarna Álvarez diu que hi havia l’exposició del Centenari, que és cultura, 

la Cantata, que també és cultura, dues xerrades, un taller d’orelletes. 
El Sr. Joan Casola li pregunta a la Sra. Carla si sap fer orelletes, responent ella que 
no. Li diu que si hagués vingut al taller n’hauria aprés. 
El Sr. Joan Casola diu que amb la cultura com més propostes, més varietat  hi ha. 

 
• La Sra. Eva Jorge pregunta per què no es va numerar la Setmana Cultural, responent 

que ells mateixos els hi van recomanar. 
 
• La Sra. Cèlia Argilés diu que ells van demanar que la enumeressin d’acord amb el 

número que tocava. Demana que no es tergiversin les coses. 
 
• El Sr. Joan Casola diu que no van invertir temps en contar-les. 

 
• El Sr. Antonio Ribera diu que com cada any vindrà l’estiu i amb les tempestes 

tindran el problema del reflux de les clavegueres a les plantes baixes del carrer 
Europa.  
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Demana si s’ha mirat el col.lector del final del carrer Primavera que no hagi obstruït 
la claveguera del carrer Europa. 
Diu que com cada any vol insistir en l’estat d’abandonament que presenta la zona 
del pícnic de la sortida del poble en direcció a Aspa. 
També demana que s’instal.li de nou la senyal de STOP a l’encreuament de Cal 
Marquet, ja que és molt perillós. 
Diu que al final del carrer Pompeu Fabra també estaria be instal.lar una senyal de 
STOP ja que els dos carrers tenen un Cediu el Pas. Diu que seria millor que al carrer 
Pompeu Fabra hi hagués un STOP. 

 
• El Sr. Josep Mª Esteve diu que també faria falta una mica d’educació de la gent ja 

que en alguns carrers no es respectes ni els STOP ni els Cediu el Pas 
 
 
Artesa de Lleida, 6 de maig de 2016 
 
Vist i plau 
L’Alcalde 
 
 
 
 
Pere Puiggròs Compte 


