
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
D’ARTESA DE LLEIDA 
 
Identificació de la sessió 
NÚM SESSIÓ : 2/2016 
SESSIÓ ORDINÀRIA 
DIA: 7 de març de 2016        
HORA: 20:30  hores. 
LLOC: Sala de Sessions de l'Ajuntament 
 
Hi assisteixen 
Pere Puiggròs Compte, (CiU), alcalde 
Benjamí Mor Nosas, (CiU), primer tinent d’alcalde 
Encarna Álvarez Fernández, (CiU), que s’incorpora més tard 
Joan Casola Matas, (CiU), regidor 
Yolanda Horcajadas Redondo, (CiU), regidora 
Cèlia Argilés Andrés (EA-AM), regidora 
Josep Mª Esteve Muñoz, (EA-AM), regidor 
Georgina Badia Anglès (EA-AM), regidora 
Eva Jorge Lucha (EA-AM), regidora 
Anna Gallart Oró, secretària interventora 
 
Ha excusat la seva assistència 
 
Una vegada comprovada l’existència del quòrum suficient, per entendre vàlidament 
constituït el Ple, d’acord amb el que disposa l’article 46.2.c) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, s’inicia la sessió amb el següent: 
 
ORDRE DEL DIA 
1.- Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la darrera sessió celebrada. 
2.- Aprovar l’elecció de Jutge de Pau titular i substitut  
3.- Donar compte al Ple del Decret de modificació de delegació d’atribucions de 
l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local. 
4.- Aprovar l’addenda de modificació del conveni de delegació de competències al 
Consell Comarcal del Segrià en matèria d’atenció i acollida d’animals domèstics. 
5.- Donar compte de l’informe de secretaria intervenció sobre execució trimestral del 
pressupost, corresponent al 4t trimestre 2015. 
6.- Donar compte de l’informe de secretaria intervenció sobre la llei de mesures de lluita 
contra la morositat, corresponent al quart trimestre de 2015. 
7.- Donar compte de l’informe de secretaria intervenció sobre el període mig de 
pagament a proveïdors, corresponent al quart trimestre de 2015. 
8.- Mocions 
9.- Informe dels decrets dictats per l’Alcaldia. 
10.- 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 4 de gener de 2016 es dona la mateixa per llegida i sotmesa a votació, 
queda aprovada amb els vots a favor del Sr. Alcalde i dels regidors/es Benjamí Mor, 
Encarna Álvarez, Joan Casola, Yolanda Horcajadasm, Cèlia Argilés, Georgina Badia i 
Eva Jorge. 
S’absté el Sr. Josep Mª Esteve, que era absent a la sessió del dia 4 de gener de 2016. 
 
2.- APROVAR L’ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT  
 
El Ple de l’ajuntament a la seva sessió ordinària de 4 de gener de 2016 va acordar 
convocar públicament les vacants de les places de jutge de Pau titular i substitut. 
Per acord de la comissió de la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia de 16 
de febrer de 2016, s’insta a l’Ajuntament a tramitar el nomenament d’aquests càrrecs, 
un cop finalitzat el termini de quatre anys per el qual van ser nomenats els actuals, i 
d’acord amb els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de 
Pau i la Llei Orgànica del Poder Judicial 
 
La convocatòria es va fer pública per mitjà de la inserció del corresponent edicte al  
BOP de Lleida núm15 de 25 de gener de 2016 i a l’e-tauler de l’Ajuntament. 
 
Durant el termini de presentació de propostes es van presentar les següents: 
 
Núm 
ordre 

Nom i cognoms Data 
presentació 

Núm. 
registre 
entrada 

Càrrec al que es 
presenta 

1 Miquel Casals Roma 25-01-2016 41 Jutge de Pau titular 
2 Casimir Iglésias Gallart 27-01-2016 52 Jutge de Pau titular 
3 Francisco Valdés Rodríguez 28-01-2016 57 Jutge de Pau titular 
4 Mª Elena Botias Novials 02-02-2016 71 Jutge de Pau titular 
5 Sheyla Pérez Porcel 05-02-2016 80 Jutge de Pau titular 

Jutge de Pau substitut 
6 David Puy Canadell 08-02-2016 85 Jutge de Pau titular 

Jutge de Pau substitut 
7 Rosa Falguera Baqueró 10-02-2016 89 Jutge de Pau titular 
8 Ramon Serra Batlle 11-02-2016 90 Jutge de Pau titular 
9 Mª Eugènia Olomí Batlle 11-02-2016 93 Jutge de Pau titular 

Jutge de Pau substitut 
10 Thais Ribelles Gómez 11-02-2016 96 Jutge de Pau titular 
 
Amb data 29 de febrer de 2016 el Sr. Ramon Serra Batlle ha presentat un escrit pel qual 
manifesta que, per motius personals, retira la seva candidatura. 
 
D’acord amb el que estableix l’art 6 del Reglament 3/95 de jutges de Pau, l’elecció es 
farà pel ple amb el vot de la majoria absoluta dels seus membres. 
 
Atès que en reunió prèvia a aquesta sessió del Ple s’han consensuat les persones a 
ocupar els càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut d’Artesa de Lleida es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords. L’acord haurà de ser adoptat per la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació: 

a) Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el nomenament del Sr. 



Miquel Casals Roma, com a Jutge de Pau Titular d'Artesa de Lleida. 
a) Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el nomenament de la 

Sra. Mª Eugènia Olomí Batlle, com a Jutgessa de Pau Substituta d'Artesa de 
Lleida. 

b) Fer tramesa d'aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per tal 
que emeti la resolució sobre els nomenaments proposats. 

 
Debat: 
El Sr. Alcalde explica que en una reunió entre l’equip de govern i l’oposició es van 
consensuar les persones proposades. Diu que el jutge de pau titular serà el mateix que ha 
ocupat aquest càrrec durant els darrers quatre anys perquè consideren que ha fet una 
feina ben feta i amb discreció.  
Diu que com a jutgessa de pau substituta s’ha escollit una de les tres persones que van 
presentar la seva candidatura. 
 
Votació: 
La proposa s’aprova per unanimitat de tots els membres assistents que són nou i que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
3.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE MODIFICACIÓ DE DELEGACIÓ 
D’ATRIBUCIONS DE L’ALCALDIA A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
 
Es dona compte del Decret d’Alcaldia núm. 24/2016 de 29 de febrer de 2016 
 
DECRET D’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ 
D’ATRIBUCIONS DE L’ALCALDE A LA JUNTA DE GOVERN. 
 
Antecedents de fet: 
Una vegada celebrades les eleccions municipals de 24 de maig de 2015 i constituït el 
nou Ajuntament el dia 13 de juny de 2015, per Decret d’Alcaldia núm. 104/2015 de 12 
d’agost de 2015 es va acordar el règim de delegació d’atribucions d’aquesta Alcaldia a 
favor de la Junta de Govern Local. 
 
L’experiència d’aquests mesos transcorreguts aconsella una modificació de les 
delegacions acordades el dia 12 d’agost de 2015 i ampliar les atribucions de la Junta de 
Govern Local. 
 
En exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1. a) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases del Regim Local, reconeix a aquesta entitat.  
De conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 48. 1. b) i 54 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,  
 
Resolc: 
 
Primer . Modificar el règim actual de delegacions d’aquesta Alcaldia en favor de la 
Junta de Govern Local, de la següent manera: 



La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la d’assistència a l’Alcaldia en 
l’exercici de les seves competències.   
A més, la Junta de Govern Local exercirà per delegació d’aquesta Alcaldia les 
atribucions següents: 
 
A) En matèria d'urbanisme i activitats.  
1. L'aprovació dels instruments de planejament en desenvolupament del Planejament 
General quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència i  no posi fi a la 
tramitació municipal; en especial es delega a favor de la Junta de Govern les següents 
aprovacions: 

a. L'aprovació inicial dels plans parcials.  
b. L'aprovació inicial dels plans parcials de delimitació  
c. L'aprovació inicial dels plans especials de qualsevol naturalesa.  
d. L'aprovació inicial de catàlegs.  
e. L'aprovació inicial de plans de millora urbana. 
f. L'aprovació inicial dels estudis de detall que en el seu cas es tramitin.  

 
2. L'aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística.  
 
3. L'aprovació inicial i provisional dels plans parcials del sectors d'urbanització 
prioritària.  
 
4. L'aprovació inicial i definitiva dels projectes d'urbanització.  
 
5. L'aprovació dels sistemes d'actuació urbanística, i en especial els projectes de 
reparcel·lació, l'aprovació de projectes de compensació bàsics, la constitució de la junta 
de compensació, l'aprovació dels estatuts i les bases d'actuació.  
 
6. L'aprovació dels sistemes d'actuació per concertació, l'aprovació dels projectes de les 
bases del concurs, com els acords de convocatòria, licitació i adjudicació de la 
concessió, el projecte de reparcel·lació i l'aprovació del conveni urbanístic, així com tots 
el demés actes definitius als quals fa referència el Decret Legislatiu 1/2010.  
 
7. L'aprovació del sistema d'actuació de reparcel·lació en la seva modalitat de 
cooperació, l'aprovació del projecte de reparcel·lació.  
 
8. L'aprovació dels projectes de delimitació de polígons i d'unitats d'actuació.  
 
9. Qualsevol altre instrument de gestió urbanística i/o de planejament diferents als 
assenyalats anteriorment, regulats en la legislació urbanística aplicable i la competència 
de la qual correspongui a l'Alcalde.  
 
10. L'aprovació de llicències d'inspecció d'edificacions i altres utilitzacions tals com: 
parcel·lacions, moviment de terres, obres i construcció de nova planta, modificació 
d'estructura o aspecte exterior de les edificacions, així com la declaració d’assabentat 
d’aquelles actuacions esmentades per a la quals s’exigeixi presentació de declaració 
responsable o comunicació prèvia; primera utilització d'aquestes i modificacions d'ús, 
demolició de construccions i altres actes compresos en la legislació urbanística.  
 



11. Les autoritzacions de competència municipal previstes a la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats de Catalunya, així com la 
declaració d’assabentat d’aquelles activitats per a la quals s’exigeixi presentació de 
declaració responsable o comunicació prèvia a l’empara de la Llei 20/2009 i de la Llei 
16/2015 de, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica 
 
12. Tots els acords o actes municipals que siguin necessaris, tant de tràmit com 
definitius, per poder executar els acords delegats en els apartats anteriors.  
 
B) En matèria d’hisenda 
1. Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar tota 
mena de despeses d’inversions, béns corrents i de serveis, dins dels límits competencials 
atribuïts per llei a l’Alcalde, d’acord amb les bases d’execució del pressupost, concertar 
operacions de crèdit i de tresoreria per al les quals sigui competent l’Alcalde 
 
2. Aprovar les liquidacions de drets i padrons de tributs així com les seves baixes, 
fraccionaments, ajornaments, recursos i incidències. 
 
3. Acordar la devolució d’avals bancaris. 
 
C) En matèria de personal.  
1. L'aprovació de l'oferta pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovada pel 
Ple Municipal.  
 
2. L'aprovació de les bases per a la selecció definitiva del personal funcionari o laboral, 
així com l'aprovació de les bases per a la selecció de personal interí o personal laboral 
temporal.  
 
3. L’aprovació de les bases que han de regir els concursos públics per la provisió de 
llocs de treball, a excepció de les bases per a la provisió de llocs de treball mitjançant 
lliure designació, la competència de la qual queda atribuïda al Ple 
 
4. La modificació de les condicions de treball del personal i en especial l'increment o 
reducció de la jornada laboral, acompanyada de l'increment o reducció de les 
retribucions corresponents.  
 
5. La distribució de les retribucions complementàries que no siguin de caràcter fix i 
periòdic i en especial, el complement de productivitat.  
 
6. La resolució dels expedients disciplinaris incoats al personal al servei d'aquest 
Ajuntament, ja siguin funcionaris o personal laboral, quan la qualificació de la falta 
sigui molt greu, així com l'acord de la imposició de les sancions disciplinàries 
corresponents, de conformitat amb la seva legislació específica. Queda exclosa 
d'aquesta delegació, la imposició de la sanció de la separació del servei del personal 
funcionari, o acomiadament del personal laboral, la imposició de la qual correspon a 
aquesta Alcaldia per ésser competència no delegable de conformitat amb la lletra h de 
l'apartat 1 de l'article 21 de la Llei reguladora de bases de règim local.  
 



7. I qualsevol acte administratiu, de tràmit definitiu que fos necessari per a l'execució de 
les competències que en aquesta matèria s'atribueixi per la legislació vigent o futura a 
l'Alcaldia i pugi ser delegat a favor de la Junta de Govern Local.  
 
D) En matèria de contractació.  
1. Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d'obres, de 
subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius 
especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels 
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, 
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, 
sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada.  
 
2. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis dels contractes als quals fa referència 
l'apartat anterior, sempre que estiguin previstos en el pressupost municipal 
corresponent, així com l'aprovació dels plecs de condicions, expedient de contractació, 
autorització i aprovació de la despesa, determinació del sistema de selecció del 
contractista, acord d'adjudicació, determinació de les fiances i la resta de garanties 
exigides legalment, interpretació dels contractes, la seva resolució, modificació i 
novació i, si escau, l'aprovació dels projectes complementaris o reformats, l'aprovació 
dels preus contradictoris, l'adjudicació de les obres complementàries i qualsevol altre 
acte en execució de tots els contractes als que es fa referència en l'apartat anterior i s'han 
delegat a favor de la Junta de Govern.  
 
3. La resolució dels acords sobre els expedients de responsabilitat contractual, per 
incompliment del contractista, en qualsevol dels contractes o concessions als quals s'ha 
fet referència en l'apartat primer d'aquesta delegació.  
 
4. La conversió i convalidació dels actes, contractes i concessions administratives, en 
els supòsits assenyalats en els apartats anteriors i la contractació de la qual ha estat 
delegada a la Junta de Govern.  
 
5. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per 
l'execució de les competències que en aquesta matèria s'atribueixi per la legislació 
vigent o futura a l'Alcalde i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.  
 
E) En matèria patrimonial.  
1. L'adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l'adquisició de béns 
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 
per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, com 
també l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia 
indicats.  
 
2. La concessió, constitució, modificació o extinció dels drets d'ús i habitació sobre 
habitatges de propietat municipal, en la forma estipulada en els articles 523 i següents 
del Codi Civil.  
 



3. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que sigui necessari per 
l'execució de les competències que en aquesta matèria s'atribueixi per la legislació 
vigent o futura a l'Alcalde i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.  
 
F) En matèria de seguretat ciutadana i circulació.  
1. L'autorització d'actes a la via pública.  
 
2. La concessió d'autoritzacions d'instal·lacions i utilitzacions de la via pública.  
 
G) En matèria de subvencions.  
1. La petició i acceptació de tot tipus de subvencions, atorgades a favor d'aquest 
Ajuntament, llevat d'aquells supòsits en els que la seva normativa específica 
expressament exigeix l'acceptació per part del Ple Municipal.  
 
2. L'aprovació dels convenis de subvencions, que aquest Ajuntament atorgui en favor 
d'entitats públiques o privades o si s'escau, persona jurídica, llevat d'aquells supòsits en 
els que la seva competència correspongui al Ple municipal.  
 
3. L'aprovació dels convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades o 
empreses, en virtut dels quals, s'atorguin ajudes econòmiques o de qualsevol naturalesa, 
en favor d'aquest Ajuntament, pel patrocini de determinats serveis o activitats 
municipals, donant compte al Ple en la primera sessió que se celebri.  
 
4. L'aprovació dels convenis de col·laboració amb entitats o administracions públiques, 
en virtut del quals s'atorguin determinades subvencions o ajudes, a favor d'aquest 
Ajuntament, a excepció dels convenis de col·laboració interadministratius, regulats en 
els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, la competència de la qual 
està atribuïda al Ple Municipal.  
 
5. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per 
l'execució de les competències que en aquesta matèria s'atribueixi per la legislació 
vigent o futura a l'Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.  
 
H) En matèria de sentencies judicials.  
El donar-se per assabentat, i si s'escau, l'adopció dels acords necessaris per a l'execució 
en els seus termes literals de les sentències, providències, i autos i la resta de actes 
judicials que hagin seguts dictats pels Òrgans judicials, de qualsevol naturalesa, 
principalment els òrgans i jutjats de lo contenciós - administratiu, en recursos dictats 
contra actes o disposicions de competència de l'Alcalde. 
 
 I) Delegació de la clàusula residual.  
Es delega a favor de la Junta de Govern la clàusula residual que la lletra s de l'apartat 1 
de l'article l'art. 21, de la Llei reguladora de les bases de règim local, atribueix a 
l'Alcalde, en el benetes, que es deleguen residualment a la Junta de Govern tots els actes 
o acords que, essent competència d'aquesta Alcaldia i siguin legalment delegables, 
corresponguin a l'Alcaldia-Presidència per no estar atribuïda per la legislació estatal o 
autonòmica, tant general com especifica, a favor d'altre òrgan municipal.  
 
J) Delegacions genèriques.  



Sens perjudici de les delegacions específiques establertes anteriorment, aquesta 
Alcaldia, també delega en favor de la Junta de Govern les facultats genèriques següents:  
1. La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com 
obligatoris, que s'interposin sobre actes o acords definitius adoptats per la Junta de 
Govern per delegació de l'Alcalde.  
2. La resolució de les reclamacions administratives prèvies a l'exercici d'accions 
judicials de qualsevol naturalesa prevista en la legislació vigent, que s'interposin contra 
actes o acords adoptats per la Junta de Govern per delegació de l'Alcaldia.  
3. La resolució del recurs extraordinari de revisió, en els supòsits previstos en la Llei 
30/1992, parcialment modificada per la Llei 4/1999, sobre actes o acords dictats per la 
Junta de Govern, per delegació de l'Alcaldia.  
4. Els acords de revocació d'actes, en els supòsits previstos en l'article 105 de la Llei 
30/1992 sobre actes o acords dictats per la Junta de Govern per delegació de l'Alcaldia, 
així com la rectificació d'errades de fet, aritmètics o mecanogràfiques, prevista en 
l'apartat 1 l'article 105 del mateix text legal.  
5. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per 
l'execució de les competències que en aquesta matèria s'atribueixi per la legislació 
vigent o futura a l'Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.  
 
Segon.- Els actes dictats en exercici de les atribucions, anteriorment assenyalades, 
s'entenen dictats per l'alcalde, d'acord amb el que disposa l'apartat 4 l'article 13 de la 
Llei 30/1992 i els mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que 
disposa la lletra b de l'apartat 2 de l'article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i l'apartat 1 
de l'article 172 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya.  
 
Tercer.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, 
expressament s'ha de fer constar el número i data del Decret de delegació, de 
conformitat amb l'apartat 4 l'article 13 de la Llei 30/1992. 
 
Quart .- L’efectivitat de la present Resolució ho serà a partir de l’1 de març de 2016. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la al 
Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Debat: 
El Sr. Alcalde explica que la major part de decret d’alcaldia del que es dona compte al 
Ple passaran a decidir-se per la Junta de Govern Local. 
Diu que la Junta de Govern està constituïda per l’alcalde, el primer tinent d’alcalde, la 
segona tinent d’alcalde i la Sra. Yolanda Horcajadas, amb veu i sense vot. 
Diu que fins ara la Junta de Govern aprovava factures, en les seves reunions cada quinze 
dies i  que a partir d’ara els assumptes referits a les atribucions que recull el decret 
també es decidiran per la Junta de Govern i no només per decret de l’Alcalde. Diu que 
d’aquesta manera estarà tot molt més consensuat. 
 
La Sra. Cèlia Argilés diu que troben correcta la proposta i que consideren que crear una 
Junta de Govern només per aprovar factures i justificar les assignacions mensuals als 
regidors no tenia massa sentit. 



Diu que és un òrgan que si existeix, està be que estigui dotat d’atribucions. 
 
El Ple es dona per assabentat del decret. 
 
4.- APROVAR L’ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ 
DE COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ EN MATÈRIA 
D’ATENCIÓ I ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS.  
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida, en sessió de 30 de juny de 2014 
es va aprovar la delegació de competències en matèria d’atenció i acollida d’animals 
domèstics abandonats en favor del Consell Comarcal del Segrià. 
 
El Consell Comarcal del Segrià proposa deixar sense efecte des de l’1 de gener de 2016 
i fins el 31 de desembre de 2019 l’article 5 del conveni de delegació de competències al 
Consell Comarcal del Segrià en matèria d’atenció i acollida d’animals, signat entre el 
Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament d’Artesa de Lleida, tal com estava redactat i 
proposa una modificació d’aquest conveni pel que fa al seu article 5è, , que quedarà 
redactat de la següent manera: 
 
“El Consell Comarcal del Segrià percebrà de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida una 
quantitat fixa d’1 € /habitant/any, en base al cens de població actualitzat (INE) més una 
aportació de 50 € per animal portat al CAAC fins a un màxim de 5 animals. 
El pagament de l’any es farà en dos fraccionaments, en els següents terminis: 

- Primer semestre: a principis de febrer. 
- Segon semestre: a principis de juliol. 

El Consell Comarcal del Segrià percebrà de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida la 
quantitat de 300 € a partir de l’animal número 6 portat al centre.” 
 
Es proposa aprovar aquesta addenda de modificació del conveni. 
 
Debat: 
El Sr. Benjamí Mor diu que aquesta addenda millora les condicions econòmiques del 
conveni però que aquest continua essent desfavorable per nosaltres perquè perjudica a 
qui més be ho fa. Diu que com més be ho fa un municipi, més li toca pagar i que es pot 
arribar a l’absurd de tenir dos pobles amb la mateixa taxa que recullin cinc animals cada 
un, els pagaran a 50 € cada un, però que si un poble en recull dos i l’altre vuit, aquest 
darrer poble, els últims tres els pagarà a 300 € cada un. 
Diu que ells ja ho han manifestat al Consell Comarcal però que el conveni es queda tal 
com està. 
 
El Sr. Alcalde diu que com a municipi més afectat que altres van mantenir una reunió 
amb el Consell Comarcal per aquest tema i sembla que ja tenien bastant decidit tot com 
s’havia de fer. 
Diu que malgrat tot, el conveni es millor que el que teníem, ja que a partir del cinquè 
gos, abans costava 600 € i ara costa 300 € cada un. 
Diu que si en el conjunt de municipis del Segrià hi ha un màxim d’animals per entrar-hi 
i no s’hi arriba i hi ha un municipi que no arriba al màxim, es podria ser solidari amb un 
altre municipi. 
Diu que Artesa té 1.500 habitants i més o menys deu tenir el mateix nombre de gossos 
voltant pels carrers que un altre municipi del mateix número d’habitants i que hi ha 



municipis amb el mateix nombre d’habitants que Artesa i que només hi porten un 20% 
d’animals en comparació amb nosaltres. 
 
La Sra. Cèlia Argilés manifesta que votaran a favor de la proposta. Diu que estan 
plenament d’acord amb el que ha exposat el Sr. Benjamí i que malgrat continua essent 
pejoratiu per nosaltres, és molt millor que l’anterior conveni que teníem.  
Diu que qualsevol cosa que sigui positiva cal tirar-la endavant i que el que caldrà fer és 
lluitar perquè aquesta reducció sigui cada vegada més important. 
 
El Sr. Benjamí Mor diu que cal que el repartiment sigui més racional, ja que l’actual no 
ho és i només te la finalitat recaptatòria. 
 
Votació: 
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents que són nou. 
 
5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ SOBRE 
EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST, CORRESPONENT AL 4T 
TRIMESTRE 2015. 
 
Es dona compte del següent informe de secretaria intervenció de 15 de gener de 2016: 
 
INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST GENERA L, 4t 
TRIMESTRE DE 2015 
 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde / President de la corporació. 
 
1.2. Caràcter: Preceptiu. 
 
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral. 
 
 2. ANTECEDENTS 
 
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions 
trimestrals de subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la 
finalització de cada trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a 
l’article 16 de la mateixa Ordre. 
 
3. FONAMENTS DE DRET 

� Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF). 

• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les 
operacions comercials. 

 



4. INFORME 
 
L’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de 
l’últim dia del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació 
relativa: 

- a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de 
la seva execució fins a la finalització de l’exercici,  

- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a 
pressupost,  

- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses 
pendents de pagar,  

- a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de 
l’annex d’inversions i el seu finançament,  

- a l’actualització del pla de tresoreria,  
- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i 

despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,  
- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de 

l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute  
- a informació relativa a la plantilla de personal. 

  
Per la qual cosa, emeto el següent informe: 
 
4.1. Personal 
 
A data 31/12/2015 l’Ajuntament d’Artesa de Lleida, té una plantilla de personal de 15 
persones els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Òrgans de govern 1 
Funcionaris de carrera 3 
Personal laboral fixe 7 
Personal laboral temporal 4 
Altre personal 0 
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31 de desembre 
2015 és de 395.959,02 €. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les 
complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.   
 
4.2. Indicadors pressupostaris 
 
4.2.1. El grau d’execució del pressupost d’ingressos, en termes acumulats, al 4t 
trimestre 2015 és del 95,80 %. El grau d’execució del pressupost de despeses al 4t 
trimestre 2015 és del 94,29 %. 
  
Sobre la  realització dels cobraments/pagament, és a dir, el grau de realització dels 
mateixos, en termes totals i per aquest període, determina un nivell de cobrament i 
pagament satisfactori, ja que els cobraments han estat de 1.655.996,34 € i els pagaments 
han estat de 1.511.613,55 €.  



L’ajuntament no té despeses pendents d’aplicar a pressupost. 
 
La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del quart trimestre 
2015 és de 369.682,64 €.  
 
4.2.2. En relació al pla de tresoreria vigent que disposa l’Ajuntament, cal ressaltar que  
al 4t trimestre 2015 es consigna un superàvit de tresoreria i que el líquid disponible a 
final d’aquest període és de 375.149,47 €.  
 
4.3. Morositat 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat de les operacions comercials, es quantifiquen en 292.979,74 € l’import de les 
factures o documents justificatius que han excedit el termini de tres mesos des de la 
seva anotació al registre de factures de l’entitat local i el corresponent expedient de 
reconeixement de l’obligació. 
 
S’informa favorablement sobre el compliment dels terminis legals de pagament. No 
obstant, es detecten 49 obligacions pendents de pagament per import total de 29.386,89 
€ que no compleixen el termini establert. 
 
4.4. Indicadors comptabilitat nacional 
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit 
del deute viu: 
 
4.4.1. Durant el 4t trimestre 2015, l’Ajuntament presenta una necessitat de finançament 
de 426.062,47 €.  
 
4.4.2. La Regla de la despesa calculada prevista per a 31 de desembre de 2015, dóna un 
import de 1.659.244,48 €.  Si  es compara amb la regla de la despesa determinada en la 
liquidació del pressupost 2014, incrementada amb la taxa de referència de creixement 
de Producte Interior Brut, que per a l’exercici 2015 és de l’1,3% (1.005.482,89 €) 
aquesta previsió supera el marge permès, en un 67,16% 
 
4.4.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 550.355,63 €. 
 
5. CONCLUSIONS 
 
L’ajuntament incompleix en termes acumulats al 4t trimestre de 2015 amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària. 
 
Incompleix amb el límit de la regla de la despesa. 
 
L’Ajuntament té en vigor un Pla Econòmic i Financer, aprovat pel Ple de l’Ajuntament 
d’Artesa de Lleida, en sessió de 9 de novembre de 2015, que ja preveia aquesta 
necessitat de finançament i aquest incompliment de la regla de la despesa en la 
liquidació del pressupost 2015 i que de la mateixa manera preveu retornar a la situació 



de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i compliment mínim de la regla 
de la despesa, en la liquidació del pressupost 2016. 
 
Per tant, serà necessari complir les determinacions del Pla Econòmic i Financer aprovat 
durant l’execució del pressupost 2016, per tal que el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat presuspostària i sobretot, el compliment de la regla de la despesa, siguin 
reals en la fase de liquidació del pressupost 2016. 
 
El Ple es dona per assabentat. 
 
6.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ SOBRE 
LA LLEI DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, 
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2015. 
 
Es dona compte del següent informe de secretaria intervenció de 15 de gener de 2016: 
 
INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIME NT 
DELS TERMINIS QUE PREVEU LA LLEI 15/2010 DE 5 DE JULIOL DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004 DE 29 DE JULIOL PER L A QUAL 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT  EN LES 
OPERACIONS COMERCIALS  
 
Anna Gallart Oró, secretària interventora de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida, emeto el 
següent informe que té per objecte posar de manifest el compliment de terminis que 
preveu la Llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004 de 5 de juliol per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials  
 
Període de Referència: ANUALITAT 2015 
 
Data de referència: 31/12/2015  
 
Fonaments de dret: 
 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen les mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials.  
 
La Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
preveu un seguit d’informació a elaborar per tal d’establir un sistema que permeti 
avaluar el compliment dels terminis de pagament previstos a la normativa sobre 
contractació administrativa.  
 
L’article 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el sector públic, disposa  
1. “La Intervenció General de l’Administració de l’Estat i els òrgans de control 
equivalents en els àmbits autonòmic i local han de tenir accés a la documentació 
justificativa, a la informació que consti en el registre comptable de factures, i a la 
comptabilitat en qualsevol moment.  



2. Anualment, l’òrgan de control intern ha d’elaborar un informe en què ha d’avaluar el 
compliment de la normativa en matèria de morositat. En el cas de les entitats locals, 
aquest informe s’ha d’elevar al Ple”. 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 disposa: 
Article 4.3 “Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han 
d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu 
aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure 
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals 
s’estigui incomplint el termini”. 
 
Article 4.4. “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació 
local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats 
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda 
la tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la 
remissió dels informes esmentats”.  
 
Article 5.4 “La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de 
comptabilitat ha d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior 
una relació de les factures o els documents justificatius respecte als quals hagin 
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el dit registre i no s’hagin 
tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor 
n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en el termini de 15 dies comptats des 
del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta informació, ha de publicar 
un informe agregat de la relació de factures i documents que se li hagin presentat 
agrupant-los segons l’estat de tramitació”.  
 
L’article 4 de la Llei 3/2004 disposa: 
Article 4 . Determinació del termini de pagament .  
1. “El termini de pagament que ha de complir el deutor , si no hagués fixat data o 
termini de pagament en el contracte , serà de trenta dies naturals després de la data de 
recepció de les mercaderies o prestació dels serveis , fins i tot quan hagi rebut la factura 
o sol·licitud de pagament equivalent amb anterioritat.  
Els proveïdors hauran de fer arribar la factura o sol·licitud de pagament equivalent als 
seus clients abans que es compleixin quinze dies naturals a comptar de la data de 
recepció efectiva de les mercaderies o de la prestació dels serveis.  
Quan en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament , la recepció de la factura 
per mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del còmput de termini de pagament , 
sempre que es trobi garantida la identitat i autenticitat del signant, la integritat de la 
factura , i la recepció per l'interessat.  
2. Si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o de 
comprovació mitjançant el qual hagi de verificar la conformitat dels béns o els serveis 
amb el que disposa el contracte, la durada no pot excedir els trenta dies naturals a 
comptar de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis.  
En aquest cas , el termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què té 
lloc l'acceptació o verificació dels béns o serveis , fins i tot encara que la factura o 
sol·licitud de pagament s'ha rebut amb anterioritat a l'acceptació o verificació .  



3. Els terminis de pagament indicats en els apartats anteriors podran ser ampliats 
mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas , es pugui acordar un termini superior 
a 60 dies naturals .  
4. Es poden agrupar factures al llarg d'un període determinat no superior a quinze dies, 
mitjançant una factura comprensiva de tots els lliuraments realitzades en aquest període 
, factura resum periòdica, o agrupant-les en un únic document a efectes de facilitar la 
gestió del seu pagament , agrupació periòdica de factures , i sempre que es prengui com 
a data d'inici del còmput del termini la data corresponent a la meitat del període de la 
factura resum periòdica o de l'agrupació periòdica de factures de què es tracti , segons el 
cas, i el termini de pagament no superi els seixanta dies naturals des d'aquesta data”.  
 
Amb aquests antecedents aquesta secretaria interventora INFORMA dels pagaments 
realitzats durant l’exercici 2015, tant els efectuats dins el termini legal com fora del 
termini legal de 30 dies des del seu enregistrament, d’acord amb el que disposa l’article 
tercer de la Llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004 de 5 de juliol 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 
 
Primer.- Quadre resum de les factures pendents de pagar al finalitzar el corresponent 
trimestre, respecte les quals s’incomplia el termini legal de pagament 
 
PRIMER TRIMESTRE 2015 Nombre Import  

Factures pendents de pagar respecte les  quals 
s’estigui incomplint el termini legal a la data de 
tancament del trimestre natural 

64 50.247,24 € 

SEGON TRIMESTRE 2015 Nombre Import  

Factures pendents de pagar respecte les  quals 
s’estigui incomplint el termini legal a la data de 
tancament del trimestre natural 

63 43.522,98 € 

TERCER TRIMESTRE 2015 Nombre Import  

Factures pendents de pagar respecte les  quals 
s’estigui incomplint el termini legal a la data de 
tancament del trimestre natural 

21 12.444,10 € 

QUART TRIMESTRE 2015 Nombre Import  

Factures pendents de pagar respecte les  quals 
s’estigui incomplint el termini legal a la data de 
tancament del trimestre natural 

49 29.386,89 € 

 



Segon.- No existeixen factures, respecte les quals hagi transcorregut més de tres mesos 
des de la seva anotació en el Registre i no se n’hagi tramitat el corresponent expedient 
de reconeixement de l’obligació.  
 
Tercer.- Caldrà donar compte d’aquest informe al Ple de l’Ajuntament en la propera 
sessió ordinària que celebri, així com al Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya, com a òrgan que té atribuïda la tutel.la financera dels ens 
locals i a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, com a 
òrgan competent del Ministeri d’economia i Hisenda. 
 
El Ple es dona per assabentat. 
 
7.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ SOBRE 
EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS, CORRESPONENT AL 
QUART TRIMESTRE DE 2015. 
 
Es dona compte del següent informe de secretaria intervenció de 27 de gener de 2016 
 
INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE 
PAGAMENT A PROVEÏDORS (PMP) CORRESPONENT AL 4RT TRI MESTRE 
DE 2015 
 
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.  
 
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 QUART 
TRIMESTRE de 2015 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 

2015 Trimestre 4 27/01/2016 0,78995645 16,6    379.787,36   -13,53   419.213,37    
 
 
Es donarà compte al Ple de l’Ajuntament d’aquest informe en la propera sessió 
ordinària que celebri. 
 
El Ple es dona per assabentat. 
 
 
8.- MOCIONS 
 
Es proposa aprovar la següent moció 
 
MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT D E 
CATALUNYA.  
 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va 
aprovar la següent 
RESOLUCIÓ 
 
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les 
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les 
forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat 
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per 
l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 
 
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació 
d’un estat català independent en forma de república. 
 
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent 
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura 
constitució catalana.  
 



Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures 
necessàries per fer efectives aquestes declaracions. 
 
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de 
trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i 
d’hisenda pública. 
 
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del 
poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica 
de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat 
espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de 
legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres 
sentències. 
 
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir 
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, 
sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es 
basi en una participació oberta, activa i integradora. 
 
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les 
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de 
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les 
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 
 
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de 
fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de 
república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i 
del conjunt de la comunitat internacional. 
 
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets 
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 

1. Pobresa energètica 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a 
evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als 
subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i 
unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta 
situació. 

2. Habitatge 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge 
digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que 
regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, 
el futur govern ha de garantir que en processo de desnonament de l’habitatge 
habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió 
residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de 
reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades. 



Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions 
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, 
com és el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a 
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials 
i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

3. Sanitat 
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés 
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català 
de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona 
no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada 
o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o 
no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència 
farmacèutica per motius econòmics. 
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a 
terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària. 

4. Educació 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de 
millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 
2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica 
són contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta 
matèria, contraris al model educatiu català determinat per la Llei d’educació de 
Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat 
educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la 
seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les 
competències establertes en favor de les administracions catalanes i per 
mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. 

5. Garantia de les llibertats públiques 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat 
ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta 
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són 
contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la 
Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets 
humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En 
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació 
en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets 
fonamentals esmentats. 

6. Administracions locals 
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals 
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los 
les eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei 
de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en 
desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la 



limitació de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a 
l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.  

7. Refugiats 
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els 
refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu 
de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de 
les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol. 

8. Dret a l’avortament 
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula 
la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el 
futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin 
reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els 
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei 
(inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu 
respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur 
govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes 
estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament 
ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital. 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la 
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar 
acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa 
que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la 
urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la 
Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de 
la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social. 
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el 
futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els 
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació 
del pagament dels interessos amb finalitats socials.” 

 
En sentència dictada el 2 de desembre de 2015, amb una celeritat històrica, el Tribunal 
Constitucional va resoldre el recurs interposat per Govern espanyol, estimant-lo i 
declarant la inconstitucionalitat i la nul·litat d’aquesta resolució. 
 
Malgrat els Ajuntaments no tinguin competència directa en relació al contingut de la 
Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sí que poden efectuar una declaració 
política de suport a l’esmentada resolució, amb consciència de la seva nul·la incidència 
jurídica, però sí com a constatació d’una aspiració democràtica d’una part important de 
la població de Catalunya. 
 
Atesos aquests fets, es proposa al ple de l’ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER .- Manifestar el ple suport de l’ajuntament d’Artesa de Lleida a la resolució 
1/XI del Parlament de Catalunya, com expressió de la voluntat d’una part majoritària de 
la població del municipi. 



 
SEGON.-Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, 
al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 
Debat: 
La Sra. Cèlia Argilés explica que el contingut de la moció perquè els assistents en 
tinguin coneixement. Diu que fa referència a la Declaració del Parlament de Catalunya 
que diu que el procés constituent tira endavant i que, amb independència del que es 
digui des de Madrid, Catalunya es considera amb prou poder al Parlament per iniciar 
aquest procés sobiranista per arribar a l’Estat propi català. 
Diu que aquesta moció està essent impugnada per l’Audiència i que comporta la visita 
dels Mossos d’Esquadra. 
Diu que l’Estat espanyol utilitza els seus mitjans davant unes declaracions que són 
senzillament declaracions polítiques i que a través d’aquesta moció es recolza la 
declaració del Parlament de Catalunya. 
 
El Sr. Alcalde diu que sobretot després del resultat de les eleccions al Parlament a 
Artesa, no hi havia cap mena de dubte al respecte. 
 
Votació: 
La moció s’aprova per unanimitat dels seus membres assistents que són nou. 
 
MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA  
 
Es proposa aprovar el Manifest consensuat per l’A.C.M. i la F.M.C. del Dia 
Internacional de la Dona, que es celebrarà demà, 8 de març de 2016. 
 
Avui, Dia Internacional de les Dones, com cada 8 de març, les dones de tot el món 
alcem les nostres veus per reivindicar que els nostres drets socials, polítics i econòmics 
són innegociables.  
Les dones, des de les nostres diversitats, som més de la meitat de la població mundial i 
cal que formem part de la presa de decisions en tots els àmbits i estaments.  
Cal que el nostre dret a la participació social i política sigui una prioritat.  
 
Recordem que en ple segle XXI hi ha països on encara no es reconeix el dret a vot de 
les dones. Aquí no va ser fins l’any 1931 que es va reconèixer el sufragi femení, amb la 
lluita aferrissada de dones com Clara Campoamor en l’àmbit de l’Estat, o com Dolors 
Bargalló, Isolina Viladot, Angelina Colubret o Teresa Gibert que van impulsar a 
Catalunya la recollida de les 400.000 signatures en suport de l’Estatut de 1932; o de 
l’Emília Domènech que –des de l’àmbit municipal- va impulsar la primera consulta 
legal i oficial a tot l’Estat en que van participar les dones de Canet de Mar, el 16 d’abril 
de 1933.  
 
Com elles, tantes dones reconegudes i anònimes han participat en la construcció d’una 
societat més igualitària en la que les dones siguem ciutadanes de ple dret.  
Reconeixem els seus sabers i la seva aportació, sense el paper de moltes d’elles ara no 
seríem on som, dones sovint invisibilitzades per la història en majúscules: Francesca 
Bonnemaison, Christine de Pisan, Mary Wollstonecraft, Emmeline Pankhurst, però 
també l’Eva, l’Encarna, la Isabel, .... Catalunya compta, a dia d’avui, amb 174 



alcaldesses (el 18% dels municipis) i 3.194 regidores (el 34% del total de representants 
locals), 56 parlamentàries (el 41.5% de la cambra) i 5 conselleres (38% del Govern).  
 
Malgrat estar encara lluny de la paritat, veiem com la presència de les dones en la 
política institucional creix cada legislatura, no només en nombre sinó en termes 
estratègics, en la capacitat d’ocupar llocs clau.  
Però l’exercici efectiu del poder polític té costos elevats per a les dones.  
 
Darrerament hem viscut airades reaccions masclistes davant de lideratges femenins i 
feministes. Atacs personals inadmissibles que cal que condemnem de forma col·lectiva, 
des de tots els altaveus, també avui, també aquí.  
 
Més enllà de les institucions, la riquesa del teixit associatiu català no s’entendria sense 
la presència de les dones, sobretot en aquells àmbits més vinculats a la vida quotidiana i 
a la recerca del bé comú.  
 
Les associacions de mares i pares, les associacions veïnals, les entitats de cultura 
popular, les entitats socials, els esplais, els agrupaments, les associacions de persones 
amb diversitat funcional,... Alhora, les dones han tingut i tenen un paper rellevant en els 
moviments socials i cívics.  
Des de posicions de lideratge o des de les bases, les dones, com a subjectes actives, 
volem apropiar-nos de la realitat i transformar-la.  
 
Avui, 8 de març, recuperem el fil violeta de la nostra història i recordem que van ser les 
entitats de dones del nostre país les que van posar la igualtat de gènere a l’agenda 
política. Les primeres polítiques de salut sexual i reproductiva i els primers serveis 
d’atenció a dones en situació de violència arribaven als ajuntaments democràtics amb 
l’empenta de les dones organitzades als barris i pobles.  
La xarxa d’entitats de dones i d’entitats feministes és imprescindible per garantir els 
nostres drets socials i polítics.  
 
Apostem doncs, des de totes les institucions, des dels agents econòmics i socials, i des 
de la societat civil per avançar cap a una societat igualitària, en la que homes i dones 
participem en igualtat de condicions en totes les decisions que ens afecten.  
 
Apostem, totes i tots, per posar la vida al centre de les prioritats i repartir-nos els temps i 
els treballs, per tal que tots i totes puguem participar de la vida pública.  
 
Comprometem-nos, doncs, i avancem des de la complicitat cap a la construcció de 
pobles i ciutats més justos i solidaris. 
 
La moció s’aprova per unanimitat dels membres assistents que són nou. 
 
La Sra. Cèlia Argilés demana poder incloure a debat i votació del Ple, la moció 
aprovada pel Ple de la Diputació de Lleida a favor del rescat del peatge de l’AP-2. 
Justifica que és una moció important pel nostre municipi, ja que l’alliberament del 
peatge d’aquest tram de la AP-2 entre Lleida i Montblanc fora ideal. 
El Sr. Alcalde diu que el nostre municipi forma part de la Plataforma Prou Morts a la N-
240 i que és interessant però que el que s’havia fet fins ara només beneficiava els 
camions. 



Per aquest motiu, d’acord amb el que estableix l’article 91 del Real Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals es sotmet a votació del Ple la procedència del seu 
debat. 
El Ple acorda per unanimitat dels seus membres assistents, que són nou, incloure la 
moció a debat del Ple. 
 
MOCIÓ A FAVOR DEL RESCAT DEL PEATGE DE L’AP-2  
 
L’octubre de 2013 el ple de la Diputació de Lleida va aprovar una moció de suport a la 
Plataforma “Prou morts a la N-240”. Aquesta plataforma plantejava a l’administració 
competent l’aplicació de mesures urgents per a disminuir la sinistralitat d’aquesta 
carretera. De fet, diversos trams de la N-240 figuren a l’informe del RACC sobre la 
sinistralitat a les nostres carreteres. 
 
Dos anys més tard, el problema continua sobre la taula i no s’ha executat cap mesura 
que contribueixi substancialment en la millora de la seguretat d’aquesta via i es posa de 
manifest, novament, la manca de sensibilitat i la manca de compromís en temes de 
seguretat que el ministeri de Foment té vers el territori. Malgrat que hi ha projectades 
diverses rotondes a Juneda i que el passat 19 de novembre, el ministeri de Foment va 
adjudicar les obres de construcció de la rotonda de Margalef que ja s’han iniciat i que 
celebrem, entenem que no són una mesura que pugui ser considerada, en cap cas, com a 
solució definitiva.  
 
Cal recordar que la N-240 és una carretera de caràcter nacional de titularitat estatal, que 
uneix les poblacions de Tarragona amb Bilbao, amb una longitud aproximada de 550 
quilòmetres, ha estat desdoblada en molts trams del seu recorregut, però no en tota la 
seva integritat, de tal manera que el tram amb més sinistralitat i més llarg que no s’ha 
desdoblat és el que correspon al traçat de Montblanc a Lleida. Aquest tram és molt 
transitat per camions i d'altres tipus de vehicles lents i pesants que fan encara més 
complicada la circulació i concentra un elevat nombre d'accidents. 
 
D’altra banda, cal destacar que l’autopista de peatge AP-2, segons estudis de la seva 
funcionalitat, és una via infrautilitzada, ja que algunes fonts citen que treballa una 
quarta part de la seva capacitat. Si tenim en compte que l’autopista AP-2 i la N-240 
entre Lleida i Montblanc són dues vies que van en paral·lel, és del tot lògic considerar 
aquesta autopista com a via alternativa a la N-240.  
 
L’AP-2, en tant que autopista de peatge, disposa d’una concessió que acaba el 31 
d’agost de 2021. Alliberar aquesta infraestructura costaria menys que la construcció del 
desdoblament de la N-240 plantejat per algunes entitats, amb la immediatesa que 
suposaria en front al llarg procediment que caldria seguir per executar el desdoblament, 
que no seria en cap cas, inferior a cinc anys atenent a totes les fases preceptives abans 
de finalitzar la nova obra, evitant, també, l’impacte mediambiental i tota la problemàtica 
derivada de la construcció d’una gran infraestructura. 
 
La proposta d’alliberament del peatge de l’AP-2 compta també amb l’aval de diferents 
associacions representatives dels sectors econòmics i socials de les terres del Camp de 
Tarragona i de Ponent (transportistes, cambres de comerç, entitats, etc.).  
 



Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació adopta els següents:  
 
ACORDS 
 
Primer . Exigir al Ministeri de Foment el rescat immediat de l’AP-2 des de Montblanc 
fins a Lleida, de tal manera que s’utilitzi aquesta via de comunicació i transport com a 
via ordinària, com a solució per a l’elevada sinistralitat de la carretera N-240. 
 
Segon. Exigir al Ministeri de Foment l’agilització en la tasca d’execució de les rotondes 
previstes a diversos punts de la N-240 (Juneda) per a reduir encreuaments perillosos,  i 
dur a terme les actuacions necessàries per a disminuir la sinistralitat en punts concrets 
del traçat de l’actual N-240,  construint una doble via per a accedir a les zones urbanes i 
industrials, convertint l’actual traçat en una via més ràpida i segura. 
 
Tercer. Fer tramesa de la moció al Ministeri de Foment del Govern Espanyol, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, a la Diputació de Lleida i a les entitats 
Plataforma Prou Morts a la N-240, Ateneu Popular Garriguenc i Conca22 i donar-la a 
conèixer els grups polítics del Parlament de Catalunya.” 
 
Votació: 
La moció s’aprova per unanimitat de tots els membres assistents que són nou. 
 
9.- INFORME DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA. 
 
Es dona compte dels següents decrets dictats per l’Alcaldia  

� D.A. 1/2016 de 7 de gener de contractació de personal laboral temporal. 
� D.A. 2/2016 de 12 de gener d’ordre d’execució per complir els deures legals 

d’ús, conservació i rehabilitació de terrenys, construccions i instal.lacions. 
� D.A. 3/2016 de 15 de gener de denegació de llicència municipal d’obres per la 

construcció d’una nau i millora i ampliació de dos cobertes existents d’una 
explotació ramadera. 

� D.A. 4/2016 de 19 de gener de concessió de llicències municipals d’obra. 
� D.A. 5/2016 de 25 de gener de declaració d’assabentat i conformitat de la 

primera ocupació d’un immoble. 
� D.A. 6/2015 de 26 de gener d’adjudicació d’un contracte menor de serveis. 
� D.A. 7/2015 de 29 de gener de sol.licitud d’una subvenció directa a la Diputació 

de Lleida 
� D.A. 8/2015 d’1 de febrer de concessió de llicència municipal d’obres per 

legalitzar una bassa de reg i obrir una rasa per pas de canonada. 
� D.A. 9/2015 de 2 de febrer d’aprovació del padró de subministrament d’aigua 

potable corresponent al 2n semestre de 2015. 
� D.A. 10/2015 de 5de febrer de concessió de subvencions nominatives. 
� D.A. 11/2015 de 5 de febrer d’adjudicació del contracte de serveis pels treballs 

de redacció de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament d’Artesa de Lleida. 

� D.A. 12/2015 de 8 de febrer d’inici d’un expedient d’ordre d’execució. 
� D.A. 13/2015 de 10 de febrer de concessió de llicència municipal d’obres per la 

construcció de dues naus en una granja porcina per adaptar-se a la normativa de 
benestar animal, sense incrementar el número de caps de bestiar. 



� D.A. 14/2015 de 12 de febrer de declaració d’assabentat de l’exercici d’una 
activitat pel règim de comunicació ambiental. 

� D.A. 15/2015 de 18 de febrer de declaració d’assabentat i conformitat d’obres 
comunicades. 

� D.A. 16/2015 de 26 de febrer de concessió de llicència municipal d’obres per la 
construcció d’una explotació ramadera. 

� D.A. 17/2015 de 29 de febrer d’aprovació i liquidació de l’impost sobre 
increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

� D.A. 18/2015 de 29 de febrer d’aprovació i liquidació de l’impost sobre 
increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

� D.A. 19/2015 de 29 de febrer d’aprovació i liquidació de l’impost sobre 
increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

� D.A. 20/2015 de 29 de febrer d’aprovació i liquidació de l’impost sobre 
increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

� D.A. 21/2015 de 29 de febrer d’aprovació i liquidació de l’impost sobre 
increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

� D.A. 22/2015 de 29 de febrer d’aprovació i liquidació de l’impost sobre 
increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

� D.A. 23/2015 de 29 de febrer d’aprovació i liquidació de l’impost sobre 
increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

� D.A. 24/2015 de 29 de febrer de modificació del règim de delegacions de 
l’alcaldia en la Junta de Govern Local. 

� D.A. 25/2016 de 29 de febrer pel qual es sotmet a informació pública un 
expedient de desafectació d’un be del domini públic. 

 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Cèlia Argilés comenta que en l’anterior sessió del ple de 4 de gener, tal com 
consta en l’acta, es va posar de manifest tant per part de l’alcalde com del Sr. Joan 
Gallart, que l’Agrupació Cultural La Femosa no rebia subvenció perquè no l’havia 
demanat. Diu que ella va dir que ho miraria i que li agradaria que constés que amb data 
3 d’abril de 2012, per tant, el primer any en que el Sr. Pere Puiggròs era alcalde, 
l’Agrupació Cultural La Femosa va demanar la corresponent subvenció i que no es va 
contestar absolutament res. 
 
Diu que no es per fer cap més retret però que si que li agradaria que constés en l’acta 
que l’Agrupació Cultural La Femosa sí que va demanar subvenció, no com altres 
entitats que potser sense demanar-ne en tenen. Diu que ells sense demanar-ne no en 
tenen però demanant-ne, fins ara, tampoc. 
 
El Sr. Alcalde diu que ho corregiran i que miraran de compensar-los. 
 
El Sr. Benjamí Mor diu que des de l’Ajuntament tenen clar la importància que té 
l’Agrupació Cultural La Femosa. 
 
La Sra. Encarna Álvarez pregunta si només es va demanar l’any 2012, responent la Sra. 
Cèlia Argilés que sí. 
 
El Sr. Josep Mª Esteve diu que ha vist al registre de factures una factura sobre un 
reportatge fotogràfic dels reis i demana en què consisteix. 



La Sra. Yolanda Horcajadas diu que al Pessebre Vivent es va fer una foto per cada nen/a 
i se’ls va obsequiar amb aquesta foto,  ja que no van cobrar res. Diu que va ser el detall 
que es va tenir amb els nens/es del pessebre. 
Diu que en aquesta factura també hi entrava la projecció del Pessebre Vivent que es va 
fer a la paret de darrera l’Església. 
 
El Sr. Josep Mª Esteve diu que en la sessió del ple de 19 de juny de 2015 es va 
preguntar per l’antena instal.lada al campanar i es va contestar que s’havia comentat 
amb l’empresa que l’havia instal.lat i que estava en vies de reparació. 
Diu que han passat vuit mesos i que l’antena continua la mateix lloc. 
 
El Sr. Benjamí Mor diu que aquesta setmana passada es van reunir amb el responsable 
de l’empresa i que els va comentar que volien oferir telefonia i wifi i que enretirarien 
l’antena perquè pràcticament no es veiés. 
Diu que tenien permís del Bisbat per instal·lar-la i que potser a l’instal.lar-la va quedar 
massa visible. 
El Sr. Josep Mª Esteve pregunta si és una antena per donar wifi al poble, contestant el 
Sr. Benjamí Mor que servirà per donar wifi a qui vulgui. 
 
El Sr. Alcalde diu que al seu moment van parlar amb un treballador d’aquesta empresa i 
que la persona amb que es van reunir era el propietari i els va confirmar seriosament que 
farien tot això. 
El Sr. Josep Mª Esteve pregunta si han fixat un termini per fer-ho, responent el Sr. 
Alcalde que ho faran en breu i que no creu que triguin un mes. 
El Sr. Alcalde diu que van aprofitar l’avinentesa per visitar una família que té 
problemes perquè no té internet i probablement ells li podran servir. 
 
El Sr. Josep Mª Esteve pregunta com estan els vestidors del camp de futbol i demana 
que va passar amb una connexió d’aigua que hi havia als vestidors i que es va tallar. 
El Sr. Alcalde diu que demà tenen reunió amb l’arquitecte per acabar de concretar 
aquests temes. 
Diu que a l’hora de connectar l’aigua calenta, no hi havia la canonada. Diu que es van 
posar en contacte amb l’empresa i que Sorigué va derivar a l’empresa que havia fet les 
connexions d’aigua. Aquesta empresa diu que això no sortia al projecte. 
Diu que demà tenen aquesta reunió per clarificar tot això i que de moment s’ha passat 
una nova canonada i aquest cap de setmana ja hi ha hagut aigua calenta. 
 
El Sr. Josep Mª Esteve pregunta si tornarà a haver-hi dues connexions d’aigua o no, 
responent el Sr. Alcalde que com que es responsabilitat de l’empresa es demanarà que 
ho deixin com està i que aquesta despesa extra que l’Ajuntament ha hagut de fer, la 
retornin a l’Ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde diu que els vestidors ja estan operatius i que s’està acabant la vorera, tot 
mirant que pel dia 16 d’abril, dia previst per a inauguració, estigui tot ben acabat. 
 
La Sra. Georgina Badia pregunta si es pensa treure la pintada que hi ha a la paret del 
Museu, perquè porta molts dies i fa mal als ulls. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que ho tenen present i que hi havia unes pintades a l’entrada 
del poble que ja s’han tret perquè era més fàcil de fer-ho però que aquesta està feta 



sobre pedra i que estan pendents d’un pressupost que ha de passar Pintures Tarros, d’un 
dissolvent especial que no sigui massa fort i no deixi senyal. 
 
La Sra. Georgina Badia diu que pel registre d’entrades han detectat que hi ha obres que 
es fan al poble que no tenen permís. Demana quin control porten de tot això. 
 
El Sr. Alcalde diu que això no sol passar. Diu que hi ha hagut un cas concret i 
determinat i que ja està subsanat i que no n’hi ha més. 
Diu que normalment tothom demana permís i que sempre hi ha algú que pel que sigui se 
li pot passar o consideri que no necessitava permís i que, en aquests casos, se li diu i es 
solventa. 
 
I sense que existeixi cap més assumpte a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són 
les 21:10 del dia 7 de març de 2016. 
 
 
El Sr. Alcalde dona la paraula al públic assistent i es produeixen les següents 
intervencions: 
 
La Sra. Mari Rodríguez demana com està el tema de les tanques instal.lades al carrer 
Nou a l’alçada de cal Fuster. Demana si hi ha un termini per executar les obres. 
 
El Sr. Benjamí Mor diu que el veí ja està avisat i que s’ha de deixar passar un termini 
per al.legacions i que passat aquest termini es dictarà l’ordre perquè es repari la façana. 
Diu que si passat un temps no es repara, s’imposaran multes. 
 
La Sra. Imma Olomí diu que es va assabentar fa poc que l’Ajuntament fa un petit ram 
de flors a totes les persones que es moren. 
Pregunta quan val i des de quan es fa. 
El Sr. Alcalde diu que és una rosa adornada que val 10 € i que fa quatre anys que es fa, 
des que van entrar ells. Diu que és un detall que tenen amb les persones difuntes. Diu 
que si algú no la vol, com en alguns casos s’ha demanat, no es fa, perquè no volen 
molestar. 
 
La Sra. Imma Olomí diu que si una persona no la vol, aquests diners es poden donar a 
una O.N.G., ja que si està decidit fer-ho des de l’Ajuntament, perquè a uns si i als altres 
no. 
La Sra. Imma Olomí pregunta quins altres detalls es fan a nivell particular a altres veïns 
del poble, responent el Sr. Alcalde que als que compleixen 85 anys se’ls fa entrega 
d’una placa en motiu de la festa dels jubilats el dia 15 de maig, per Sant Isidre. Diu que 
a les persones que no poden venir també se’ls porta un detall a casa. 
 
La Sra. Imma Olomí diu que si ella es mor, no vol cap flor i que aquests 10 € es destinin 
a que algú pugui menjar calent. 
 
El Sr. Alcalde diu que és un detall que, en general, s’agraeix. 
 
La Sra. Imma Olomí diu que cal mirar be quines iniciatives es comencen, ja que, 
després és lleig trencar-les. 



Diu que li va sorprendre sentir els pregons que es fan pels naixements, amb aquella 
música. 
Diu que les campanades a mort, que ara es fan per pregó, tenen un sentit cultural però 
que això no s’ha de traslladar a altres situacions com els naixements o les comunions i 
sobretot amb aquella música que es posa per anunciar els naixements. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquella música la van triar perquè és d’un cor de nens. 
La Sra. Imma Olomí diu que es una música funky i a més és estrangera. 
 
El Sr. Alcalde diu que la iniciativa va ser d’una noia del poble que va dir que si 
s’anunciava quan algú moria, també es podia anunciar quan algú naixia. Diu que la 
proposta no els va semblar malament. 
 
La Sra. Imma Olomí diu que ella creu que això és trencar la cultura i que els veïns 
d’altres pobles se’n riuen d’això. 
Diu que les campanades a mort que abans es feien i que ara s’anuncien per pregó tenen 
un sentit, perquè tens 24 hores per acomiadar-te d’aquella persona. 
 
El Sr. Alcalde diu que els pregons dels naixements són voluntaris i que es pregunta als 
pares si el volen, quan venen a empadronar la criatura. 
Di que considera que la cultura no és només allò que han anat vivint, sinó també tot el 
que van fent i que potser és tant important la cultura que van fent com la que ja han 
viscut. 
 
La Sra. Imma Olomí pregunta si s’ha fet alguna cosa pel tema dels micro-talls, 
responent el Sr. Alcalde que ho han comunicat a Endesa i que en realitat no saben 
perquè passa. 
La Sra. Imma Olomí diu que l’Ajuntament de Puigverd va anar a judici contra Endesa i 
el va guanyar, tot i que Endesa deia que no passava res. Diu que l’Ajuntament d’Aspa 
també ha presentat queixes a la companyia i també l’Ajuntament de Castelldans. 
Diu que a nivell de poble hi ha molta gent que pateix desperfectes per aquest tema. 
El Sr. Alcalde diu que s’informaran demà amb l’Ajuntament de Puigverd. 
 
La Sra. Imma Olomí diu que respecte la pintada del museu, li sembla que a l’empresa 
Novoquímica tenen productes d’aquest tipus.  
 
També pregunta al Sr. Alcalde que passarà a partir del dia 16 d’abril, quan s’hagi 
inaugurat el pavelló poliesportiu. Demana que es tindrà a partir de llavors amb tots els 
diners que s’ha gastat. 
El Sr. Alcalde diu que funcionarà com una pista polivalent. 
La Sra. Imma Olomí pregunta quines coses s’hauran de fer perquè pugui començar a 
funcionar i quines despeses de manteniment hi haurà. 
 
El Sr. Benjamí Mor diu que una vegada es tingui, veuran que s’hi pot fer i aniran 
programant coses. 
 
La Sra. Imma Olomí diu que això serà al més vinent i que alguna cosa hauran parlat 
sobre que s’hi pot fer. 
 



El Sr. Benjamí Mor diu que allí s’hi farà la Festa Major i altres festes i després les 
activitats que s’hi facin aniran segons les iniciatives que hi hagi. Diu que dependrà del 
que la gent hi vulgui fer i que segons això s’anirà programant.  
Diu que les despeses de manteniment ja es veuran, perquè encara no s’ha utilitzat i que 
el manteniment és mínim. 
La Sra. Imma Olomí diu que van decidir no incrementar impostos i que ara tindrem un 
local força gran a mantenir. 
El Sr. Alcalde diu que no hi haurà despesa. 
La Sra. Imma Olomí pregunta si no hi haurà cap despesa de cap tipus, ni de 
manteniment, ni de neteja ni de res, responent el Sr. Alcalde que no. 
 
La Sra. Imma Olomí diu si el local quedarà tancat fins a la Festa Major, responent el Sr. 
Benjamí Mor que això no ho ha dit ningú i que no l’escolta, ja que ell ha dit que 
dependrà de les iniciatives que hi hagi i segons el que proposin les associacions. 
 
La Sra. Imma Olomí pregunta que hi haurà a dins, responent el Sr. Benjamí Mor que de 
moment hi ha una pista poliesportiva per jugar a futbol sala, a basquet, a handbol o al 
que es vulgui i que ja es veurà. 
 
La Sra. Imma Olomí agraeix al Sr. Alcalde que hagi portat el nostre poble al Palau de la 
Generalitat. 
El Sr. Alcalde diu que va ser ell i el Sr. Benjamí i li agraeix. 
La Sra. Imma Olomí diu que també sap agrair quan toca tot i que el Sr. Alcalde 
considera que al poble se l’ha de tenir informat. 
 
El Sr. Josep Gallart pregunta si a l’empresa de que han parlat que ofereix servei de wifi 
des de l’antena del campanar, se li ha demanat que presenti un projecte i que demani 
llicència d’obres. 
El Sr. Alcalde diu que, més que un projecte, aquesta empresa presentarà un seguit de 
propostes beneficioses principalment a nivell municipal, pels edificis municipals i 
després proposaran a tothom del poble que es vulgui adherir, a través d’una quota que 
consideraven que podia atreure a força gent. 
 
El Sr. Josep Gallart diu que l’Església és un Be Cultural d’Interès Local i que qualsevol 
obra que s’hi faci requereix un projecte i aquest ha de ser aprovat. Diu que l’Església és 
un monument i que no es poden posar les antenes ni els emisors com volen. Diu que ell 
això no ho ha vist enlloc, que l’Ajuntament no faci presentar un projecte per un obra 
que es faci en un monument. 
 
El Sr. Benjamí Mor diu que ells van demanar permís al Bisbat. 
El Sr. Josep Gallart diu que el Bisbat és el propietari, però que on s’ha de demanar 
llicència d’obres i presentar el projecte és a l’Ajuntament, perquè l’Església és un Be 
Cultural d’Interès Local. 
Diu que això és com si en un castell, no es fes un projecte i no es presentés a la 
Comissió de Patrimoni del Departament de Cultura. 
Diu que és d’això, del que estan parlant. 
 
El Sr. Josep Gallart pregunta com poden deixar fer una obra en un Be d’Interès Local, 
sense projecte i sense que demanin llicència d’obres i sense cobrar res. Diu que això no 
s’entén. 



 
El Sr. Alcalde diu que ho miraran i que si això és imprescindible, ho sol.licitaran i que 
més que res, el que els interessa ara en aquest moment és que l’antena no es vegi. Diu 
que cal que l’antena i els cables que fan aquest impacte visual s’han de treure i que això 
ja estan en camí de fer-se. 
 
El Sr. Josep Gallart diu que el millor és que presentin un projecte on diguin com faran 
les coses i que l’Ajuntament l’estudiï i que si no ho fan com indica el projecte, que se’ls 
revoqui i si no els agrada com ho proposen, doncs que no s’aprovi el projecte. 
Diu que això ell no ho havia vist mai, i que així és com s’actua a tot arreu, menys en 
aquest Ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde diu que va veure predisposició a fer les coses be per part de l’empresa i 
no creu que hi hagi cap problema. 
 
El Sr. Josep Gallart diu que l’Església és un Be Cultural d’Interès Local i que s’ha de 
demanar un projecte. 
El Sr. Alcalde diu que ja ho saben. 
 
La Sra. Imma Olomí pregunta com va quedar el tema del local dels joves. 
 
El Sr. Joan Casola diu que fan el que poden i que no hi ha manera de tirar-ho endavant. 
Diu que el local del Solans es va anular i que ha de reconèixer que els joves van tenir 
més coneixement que ells. Diu que quan van saber el preu que costava i a més l’actitud 
del Sr. Lluis, ells mateixos van dir que no el volien. 
Diu que han mirat altres opcions però no els quadra. Diu que han mirat l’antic restaurant 
del Rubies i en volen 1.000 € al mes i que el magatzem de la vora el té llogat el Rubies i 
que, per ara, no el pensa deixar. 
Diu que també es va mirar el magatzem de l’Era del Barrufet, però no és adequat. 
Diu que fan el que poden i quan han trobat una ocasió hi han anat però no hi ha manera 
de trobar-lo. 
Diu que ara es reuneixen a l’antic local que tenien a l’Hotel d’Entitats. 
 
El Sr. Joan Casola informa dels actes de la Setmana Cultural. Diu que serà del 10 al 17 
d’abril i que el programa s’està acabant de fer i espera que aquesta setmana quedi 
acabat. 
Diu que l’acte principal serà la inauguració del pavelló i per inaugurar el pavelló han 
seleccionat una activitat que es diu La Cantata del 1714 al 2014. Diu que es una obra 
molt bonica on hi intervenen més de 200 cantants de diferents corals de tota la província 
i està creada i dirigida pel Sr. Josep Rosinach, que fins ara, era el director de la Coral de 
Juneda.  
Diu que és una obra molt bonica que inspira germanor de Catalunya, no és una obra 
tendenciosa i no diu si s’ha de ser o no independents, sinó que exposa uns fets que són 
molt evidents. Diu que no és una obra política ni tendenciosa. 
Explica l’argument de l’obra i diu que és una obra molt bonica. 
Diu que inaugurar un pavelló no es una cosa que es faci cada dia i mereix un acte com 
aquest. 
Diu que vindrà el Secretari General de l’Esport de la Generalitat i que abans es van 
invitar altres persones. 



Diu que això està acordat des de fa poc i que valdrà sobre uns 10.000 €. Diu que al 
pressupost que els van passar hi ha un mínim i un màxim, depenent de les coses que el 
municipi pugui aportar. Diu que hi ha un mínim de 2.000 € i un màxim de 10.000 €. 
Diu que convidaran a la Coral del poble i no falta molt per aquest acte, però que això fa 
molt poc temps que s’ha acabat de decidir que es faria. 
Diu que l’altre dia van anar a la Coral a explicar-los que es faria i semblava que feia 
molt temps que ho fessin i que no els hi haguessin dit, no sap per quin estrany motiu. 
Diu que això no es veritat, que fa molt poc que ho saben i que tan aviat com ho han 
sabut els hi ha anat a portar les partitures. Diu que espera que aquesta setmana ho 
puguin acabar de concretar i espera que hi vulguin participar, ja que seria bastant lleig 
que essent del poble no hi participessin. Diu que convidats ho estan i si volen hi 
participaran. 
Diu que en l’acte hi col.laboraran persones del poble i també l’associació de joves. 
 
Diu que es faran altres actes com teatre, inflables, un torneig d’escacs, una transmissió 
de la cultura de les orelletes i que el divendres hi haurà un acte musical per part de 
l’Orfeó. 
Diu que hi ha altres actes que no estan concretats i que per això encara no tenen el 
programa acabat. 
Diu que els agradaria que algú expliqués als infants una breu història de Catalunya, però 
que els costa de trobar. 
Diu que el Sr. Rubies vol fer un intercanvi culinari amb un poble de Girona. 
Diu que també es farà l’exposició del Centenari de l’Escola. 
Diu que en la Cantata entre cançó i cançó hi ha rapsodes per part de persones que fan 
una narració i aquestes persones cal que siguin de 80, 60, 40, 20 i 10 anys. Diu que pels 
10 anys, segons el director, ha de ser una nena i que van fer una convocatòria a l’escola 
i s’han presentat tres nenes. Diu que tot això ho coordina el Sr. Bonet, germà del Sr. 
Camil, perquè ell hi entén en teatre i que avui ha fet el càsting a les tres nenes, d’on en 
sortirà una titular i dos suplents. 
 
La Sra. Cèlia Argilés diu que aquesta obra és molt bona i que en facin difusió. 
 
La Sra. Imma Olomí pregunta si es farà algun aperitiu en motiu de la inauguració del 
pavelló, responent el Sr. Alcalde que es farà un dinar popular. 
La Sra. Imma Olomí pregunta si també faran de cambrers els treballadors de 
l’Ajuntament i diu que no caldria que anessin vestits de cambrers. 
El Sr. Alcalde diu que si fan de cambrers és més adient que vagin vestits de cambrers 
 
El Sr. Antonio Ribera diu que ja ha vist que s’han instal.lat les porteries a la plaça del 
Freginal i pregunta si hi ha alguna cobertura per si algú es fa mal en aquest recinte. 
El Sr. Alcalde diu que hi ha la cobertura pròpia de l’Ajuntament. 
El Sr. Antonio Ribera pregunta si hi ha alguna novetat respecte la plaça, responent el Sr. 
Alcalde que demà tenen una reunió al respecte pel nou planejament urbanístic. 
El Sr. Antonio Ribera diu que seria interessant que aquesta zona es protegís dels gossos. 
 
El Sr. Alcalde diu que precisament un dissabte al matí van anar a instal.lar un cartell i 
van trobar una senyora amb un gos. Diu que van instal.lar la senyal i que va durar una 
hora. 
El Sr. Alcalde diu que ho senyalaran correctament i que podrien aprofitar les senyals 
que han instal.lat a la carretera que no serveixen de res. 



 
La Sra. Montse Codina diu que a la pàgina web de l’Ajuntament hi ha dades que no 
estan actualitzades, com per exemple les dades de l’AMPA i que caldria actualitzar-la. 
El Sr. Alcalde diu que si que cal actualitzar-la. 
 
La Sra. Mari Rodríguez pregunta si hi ha algun desfibrilador al poble, responent el Sr. 
Alcalde que n’hi ha dos, un a l’Ajuntament i l’altre al camp de futbol i que el Jose té el 
curs de formació per utilitzar-lo, en cas de necessitat. 
Diu que estan mirant d’instal.lar-los en un lloc públic com podria ser el bar de la Llar 
del Poble, per fer-los accessibles. 
 
El Sr. Joan Casola demana que si algun veí sap d’algun local per als joves que ho digui. 
 
Artesa de Lleida, 7 de març de 2016  
 
Vist i plau       La secretaria 
L’Alcalde 
 
 
 
  
Pere Puiggròs Compte     Anna Gallart Oró 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA .- Per a fer constar que l’acta de la sessió del Ple del dia 7 de març de 
2016, ha estat transcrita als fulls que van del número 541424 revers al 541440 anvers, 
corresponents als números 2997 revers a 3013 anvers de llur numeració correlativa. 
 
Artesa de Lleida, 7 de març de 2016 
 
 
 
La Secretària 
Anna Gallart Oró                                
 
 


