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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
D’ARTESA DE LLEIDA 
 
Identificació de la sessió 
NÚM SESSIÓ : 8/2016 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DIA: 16 de desembre de 2016        
HORA: 19:30  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), segona tinent d’alcalde 
Joan Casola Matas, (CiU), regidor 
Yolanda Horcajadas Redondo, (CiU), regidora 
CèliaArgilés Andrés (EA-AM), regidora 
Josep Mª Esteve Muñoz, (EA-AM), regidor 
Georgina BadiaAnglès (EA-AM), regidora 
Eva Jorge Lucha (EA-AM), regidora 
Anna Gallart Oró, secretària interventora 
 
Una vegada comprovada l’existència del quòrum suficient, per entendre vàlidament 
constituït el Ple, d’acord amb el que disposa l’article 46.2.c) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, s’inicia la sessió. 
 
ORDRE DEL DIA: 
1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la darrera sessió celebrada. 
2.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 3/2016. 
3.- Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2017 
4.- Aprovar el límit de despesa no financera per a l’exercici 2017. 
5.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2017. 
6.- Aprovar inicialment la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2017. 
7.- Aprovar l’estimació de dos recursos de reposició contra l’elevació a definitiu de 
l’acord d’aprovació definitiva d’imposició i ordenació de contribucions especials per les 
obres de Reurbanització de voreres als carres Sant Ramon, Nou, Plaça Major i dels 
Gallart d’Artesa de Lleida. 
8.- Ratificar l’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de Planejament d’Artesa de Lleida. 
9.- Mocions 



         

 

  
 
 
 
 

             

       
AJUNTAMENT 

D’ARTESA DE LLEIDA 
NIF P2504000G 

c. del Castell,3 – 25150 Artesa de Lleida 
Tel. 973 167 162- Fax 973167315 

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

10.- Informe dels decrets dictats per l’alcaldia 
 
1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA DARRERA SESSIÓ 
CELEBRADA 
 
Havent-se fet entrega als regidors/es de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió 
celebrada el dia 11 de novembre de 2016 es dona la mateixa per llegida i sotmesa a 
votació, queda aprovada per unanimitat dels membres assistents que són nou. 
 
2.- APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2016. 
 
L’Ajuntament ha de contreure obligacions, que no poden ajornar-se fins a la propera 
anualitat i per a les quals, no existeix partida en el pressupost de despeses de l’exercici 
2016 o be la partida existent presenta un crèdit insuficient. 
 
Per aquest motiu, d’acord amb l’article 36 i següents del Reial Decret 500/1990 de 20 
d’abril que desenvolupa el capítol primer del títol VI de la Llei 39/1998 i d’acord amb 
l’article 177 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i d’acord amb  les 
bases 7 i 11, d’execució del pressupost de l’exercici 2016 aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de 14 de desembre de 2015, es proposa el següent detall: 
 
Crèdit extraordinari 
Programa Econòmic Partida    Import    

 920  62300 Il.luminació nadalenca 1.610 
 333  62301 Adquisició d’un equip de música 2.238 

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 3.848 
 
A més, existeixen partides que presenten un crèdit insuficient i que cal suplementar: 
 
Suplement de crèdit 
Programa Econòmic Partida    Import    

162 22700 Servei de recollida d’escombreries 6.000 
334 22608 Cultura i festes 18.852 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 24.852 
 
Per al finançament d’aquesta modificació de crèdit s’ha previst donar de baixa crèdit de 
partides que es preveu que no sigui necessari. 
 
Baixes per anul.lació 
Programa Econòmic Partida    Import    

160 21000 Clavegueram, conservació i manteniment -5.000 
153 21000 Vies publiques, reparació i conservació -5.000 
151 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals -2.000 
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326 22199 Telecentre altres subministraments -1.500 
333 21208 Teatre municipal, manteniment de l’edifici -2.000 
342 22100 Instal.lacions esportives subminístrament elèctric -9.000 
439 21900 Bascula municipal, reparació, conservació i manteniment -3.000 
326 62900 Instruments musicals EMMA -1.200 

TOTAL BAIXES PER ANUL.LACIÓ -28.700,00 
 
 
Vist l’informe de secretaria intervenció es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  

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

Crèdit extraordinari 
Programa Econòmic Partida    Import    

 920  62300 Il.luminació nadalenca 1.610 
 333  62301 Adquisició d’un equip de música 2.238 

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 3.848 
 
Suplement de crèdit 
Programa Econòmic Partida    Import    

162 22700 Servei de recollida d’escombreries 6.000 
334 22608 Cultura i festes 18.852 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 24.852 
 
Per al finançament d’aquesta modificació de crèdit s’ha previst donar de baixa crèdit de 
partides que es preveu que no sigui necessari. 
 
Baixes per anul.lació 
Programa Econòmic Partida    Import    

160 21000 Clavegueram, conservació i manteniment -5.000 
153 21000 Vies publiques, reparació i conservació -5.000 
151 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals -2.000 
326 22199 Telecentre altres subministraments -1.500 
333 21208 Teatre municipal, manteniment de l’edifici -2.000 
342 22100 Instal.lacions esportives subminístrament elèctric -9.000 
439 21900 Bascula municipal, reparació, conservació i manteniment -3.000 
326 62900 Instruments musicals EMMA -1.200 

TOTAL BAIXES PER ANUL.LACIÓ -28.700,00 
 

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

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

d) Publicar l’acord d’aprovació definitiva en el BOP. 
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DEBAT: 
 
 El Sr. Benjamí Mor explica els motius de la modificació de crèdit i diu que a finals 

d’any hi ha partides a les quals sobra crèdit i altres a les quals falta. També explica 
que s’han comprat llums de Nadal i que per l’adquisició de l’equip de música 
esperavem una subvenció que finalment no ha arribat. Diu que són necessaris 6.000 
€ més per atendre el servei de recollida d’escombreries i que per la partida de 
Cultura i festes fan falta uns 18.000 € més. 
 

 El Sr. Josep Mª Esteve diu que en nom de l’Entesa votaran en contra d’aquest punt 
perquè en l’anterior ple ja hi va haver una modificació de crèdit de 7.000 € en la 
partida de cultura i festes. Diu que en aquell moment ja es va preguntar si fora 
suficient per acabar l’any i tal i com s’ha vist, no n’hi ha hagut prou, no per poc, 
sinó per molt. 
Diu que fa un any ja es va debatre que la partida de cultura i festes era justa i al 
final, els fets els han donat la raó. 
Diu que com sempre es queden amb la raó, després de molt insistir. 
Diu que pet tot això, votaran en contra de la proposta. 

 
 El Sr. Benjamí Mor diu que és cert el que diu el Sr. Josep Mª Esteve, i que la partida 

de cultura i festes era justa, en previsió que es pogués estalviar d’altres partides i 
després suplementar-la. Diu que es una altra manera de fer les coses. 
 

 El Sr. Josep Mª Esteve diu que no sap si és una altra manera de fer les coses o no, 
però que la seva manera de fer seria que si es sabut que es gastaran 100, cal 
pressupostar els 100 i no 80, esperant l’estalvi per un altre costat. 
Diu que d’aquesta manera, si sobren diners d’alguna partida es poden destinar a 
altres coses. Diu que la partida de manteniment de clavegueram, cada any s’acaba 
destinant a altres coses quan tenim els embornals bruts i no s’hi fa res. 

 
 El Sr. Alcalde diu que no hi ha dubte en que si els donen la raó, és perquè la tenen, 

però que quan fan els pressupostos, intenten fer-los el màxim d’ajustat possible al 
que creuen que serà la realitat i que a mesura que passa l’any s’han de modificar 
alguna cosa. Diu que l’important és que compensant una partida amb una altra, es 
pugui arribar a tot. 
 

 El Sr. Josep Mª Esteve diu que pressupostar és pressuposar el que passarà però que 
fer-ho a la baixa és tenir tots els números d’equivocar-se. 

 
 El Sr. Alcalde diu que es va fer amb la intenció d’arribar-hi i en realitat no ha estat 

així. 
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 El Sr. Joan Casola diu que en la partida de cultura hi ha hagut algunes despeses 
imprevistes, i algunes, motivades per la relació que tenen amb els joves, als que han 
ajudat en algunes ocasions. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés pregunta a quin import ascendeix l’ajut que han fet als joves. 

 
 La Sra. Encarna Álvarez contesta que en uns 3.200 €. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés pregunta si això és passar-se del que hi havia previst. 

 
 La Sra. Encarna Álvarez contesta que no. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que sap que últimament han hagut de comprar estufes de 

butà per escalfar l’allotjament de temporers on hi ha els joves i per tant demana que 
no diguin que han fet un esforç extra dedicat als joves. 

 
 El Sr. Joan Casola diu que en tots els actes que han fet, l’Ajuntament ha assumit 

despeses extra. Diu que, per exemple, en la última castanyada, l’Ajuntament ha 
pagat 400 € de l’aperitiu que van fer per sopar. 
Diu que, igualment, l’orquestra Quartz va costar quasi 2.000 € i l’Ajuntament 
assumirà 1.000 €, ja que va ser l’Ajuntament qui els va animar a fer la festa. 
Diu que no han seguit una mental.litat restrictiva amb els joves. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que justificar un increment de la partida de cultura i festes 

de 18.852 €, amb el tema dels joves li sembla bastant depriment. 
Diu que la darrera modificació de la partida de cultura i festes va ser a principis de 
novembre, la qual cosa significa que la festa de la Castanyada ja havia passat. 
Diu que en aquell ple, ells van preguntar si s’arribaria a finals d’any amb aquell 
increment i que es va contestar que si. 
Di que ja entenen que pot haver-hi imprevistos però que en aquest cas, estem parlant 
d’un mes i que tot allò que justifiquen ja estava fet i consumit en aquell moment. 
Per tant, diu que això vol dir que hi ha una manca de control respecte el que hi ha 
pressupostat i el que es gasta, i que aquests 18.852 € no són per acabar de passar 
l’any sinó que són diners que al ple del mes passat ja estaven gastats però no 
controlats. 

 
 El Sr. Joan Casola diu que ell aquestes dades no les te. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que ella si que les te, perquè són les dades que els passen 

pel Ple. 
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 La Sra. Yolanda Horcajadas diu que després de la darrera modificació de crèdit va 
venir la Marató i que hi ha hagut despeses amb les que no comptaven. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que no treguin l’excusa dels joves. 

 
 El Sr. Josep Mª Esteve diu que amb la cursa de La Marató ja es sap de cada any la 

despesa que hi ha i que potser aquest any hi havia més gent i que per això potser hi 
haurà més despesa, però ja es sap de cada any la despesa que hi haurà. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés pregunta si amb els 18.852 € arribarem a final d’any amb tot 

comptabilitzat dins la partida de cultura i festes. 
 

 La Sra. Encarna Álvarez contesta que no arribaran. 
 

 El Sr. Alcalde diu que l’any passat van haver de retallar d’algunes partides i al final 
de l’any, es veu que, per més que els companys de cultura s’han esforçat per reduir 
despesa, s’han fet moltes activitats, segurament més que l’any passat i al final, la 
despesa haurà estat similar a la de l’any passat. 
Diu que cal donar-ho per bo, atès que es tracta d’un tema cultural i que s’ha fet tot el 
que s’ha pogut pel be de la cultura del poble. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés demana que no es tergiversin les coses. Diu que ells no estan 

criticant la política que porten en el tema de cultura sinó la manca de previsió i de 
control i supervisió. 
 

 El Sr. Josep Mª Esteve diu que modificar en un més 18.852 € en cultura i festes, i dir 
que no n’hi haurà prou, és inacceptable. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que no estan criticant la política que fan en cultura i festes, 

ja que ells la farien molt similar o una mica més a la seva manera. 
Diu que no els critiquen que gastin excessivament en les festes, però si aquesta 
manca de control que porten, ja que no es normal que en el ple del mes de novembre 
s’aprovi una modificació de la partida de 7.000 € i que es digui que seran suficients 
per acabar l’any i que al desembre s’hagi d’aprovar una nova modificació per pagar 
les despeses de la castanyada i que a sobre surtin pel mig els joves, que al seu parer, 
són els més mal tractats de tota la pel.lícula. 

 
 El Sr. Alcalde i el Sr. Joan Casola diuen que no estan d’acord amb això. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que ella ho veu així des del seu punt de vista econòmic. 
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 El Sr. Alcalde diu que tot el que han necessitat els joves ho han tingut i amb escreix. 
Diu que els joves no han deixat de fer res del que volien fer i se’ls ha tractat 
perfectament. 
Diu que no es tan greu haver de fer modificacions de crèdit. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que deu ser que no es llegeixen les actes anteriors i veuen 

les declaracions que han fet. 
 

 El Sr. Benjamí Mor pregunta si es lògic que a finals d’any es faci balanç i es passi 
crèdit a partides que en falta. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés respon que el que és lògic és que a principis d’any, si veus que 

has gastat 130.000 € no pensar que ja es retallarà d’altres partides.  
Diu que el que critiquen és el discurs que van fer en aquell moment. 
Diu que si s’han de gastar 130.000 € o 140.000 € ho han de decidir ells perquè són 
sobirans per a decidir en què volen gastar el dines que recapten del municipi i que 
per això estan a l’equip de govern, però quan ja els han dit les coses dos o tres 
vegades, no els queda més que dir que no aprovaran aquest punt, per una manca 
total de control. Diu que han tingut la sort que en altres partides no han gastat tant, 
ja que, si no hagués estat així, s’haurien trobat al mes d’octubre amb uns diners 
gastats que ara no es podrien cobrir. 

 
 El Sr. Alcalde diu que haurien parat a temps. 
 
 El Sr. Joan Casola diu que ell accepta el que comenta la Sra. Cèlia Argilés del 

control econòmic. Diu que ell s’encarrega d’organitzar les coses i per la seva part el 
control econòmic podria haver estat millor. 
Diu que quan ho ha consultat amb el seu equip, li han comentat que no anaven 
malament i que es podien fer modificacions de crèdit. Diu que accepta que, per la 
seva part, li agradaria tenir-ho més controlat perquè això no passés. 
Diu que, per exemple, el dia de fi d’any, l’Ajuntament pagarà una orquestra sense 
cap afany lucratiu, amb la idea de recuperar la festa de fi d’any. Diu que quan ell ha 
proposat això, el seu equip li ha dit que podia fer-ho i que ell, els números no els 
sap. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que això li sembla perfecte i que ella és la primera que 

gaudeix d’aquestes festes i li sembla genial que a nivell de poble es mantiguin 
aquestes festes. Diu que això no ho discuteixen. 
Diu que el que qüestiona és que al mes de novembre van preguntar si amb la 
modificació de 7.000 € n’hi hauria prou per acabar l’any i que es va dir que si i que 
ara, amb 18.000 € més diuen que tampoc arribaran a cobrir les despeses fins a 31 de 
desembre i que això vol dir que començarem l’any amb una partida de festes amb 
despesa ja gastada. 
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 El Sr. Joan Casola diu que poden millorar en aquest aspecte. 

 
 El Sr. Alcalde diu que ho accepten i que miraran de corregir i fer-ho millor i 

insisteix en el fet que l’important és arribar, ni que sigui amb crèdit de partides 
posades en altres partides. 

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

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

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

 
3. APROVAR EL CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI 2017. 
 
Atès que al llarg de l’exercici 2017 cal procedir a efectuar la cobrança dels impostos i 
taxes municipals i amb la finalitat de donar a conèixer a tots els contribuents els 
períodes de recaptació en voluntària corresponents a l'any 2017 (que no pot ser inferior 
a 2 mesos), es proposa al Ple aprovar el calendari de cobrança dels tributs que s’efectua 
a través dels corresponents padrons: 
 

Taxa pel subministrament d’aigua potable, 2n semestre 2016 1 de febrer a 1 d’abril 

Impost sobre Vehicles de tracció mecànica 2017 1 de març a 1 de maig  
Taxa de recollida d'escombreries, taxa de conservació del 
cementiri  Taxa de conservació del clavegueram any 2017 1 d’abril  a 1 de juny  

1/3 Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana 2017 1 de maig  a 1 de juliol 
Impost sobre activitats econòmiques 2017 
1/3 Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana 2017 1 de juliol a 1 de setembre 
Impost sobre bens immobles de naturalesa rústica 2017 
Taxa pel subministrament d’aigua potable, 1r semestre de 2017 

1 agost a 1 d’octubre 
 

1/3 Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 2017 
1 d’octubre 1 de desembre 
 

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

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

- Abstencions: Cap  
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- Vots en contra: Cap 
 
4.- APROVAR EL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA PER A L’EXERCICI 
2017. 
 
L’article 30 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera disposa que l’Estat, les comunitats autònomes i les corporacions 
locals han d’aprovar, en els seus àmbits respectius, un límit màxim de despesa no 
financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa, que 
ha de marcar el sostre d’assignació de recursos dels seus pressupostos. 
 
Una vegada efectuats els corresponents càlculs, a partir de l’estimació de la liquidació 
del pressupost 2016 en resulta que el límit màxim de despesa no financera de 
l’Ajuntament d’Artesa de Lleida, per a l’exercici 2017 és de 1.141.476 €, essent aquest 
import coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb la regla de la despesa 
recollits en el Pla Econòmic Financer vigent fins a 31 de desembre de 2016. 
 
Proposta: 

a) Aprovar el límit de despesa no financera per a l’exercici 2017, fixat en 
1.141.476 €, coherent amb la regla de la despesa i amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària recollits en el Pla Econòmic Financer vigent fins a 31 de 
desembre de 2016. 
 

  Despesa no financera 

Capítol 1  394.306,00 
Capítol 2   636.100,00 
Capítol 3  8.700,00 
Capítol 4 21.520,00 
Capítol 5 0,00 
Capítol 6  80.850,00 
Capítol 7 0,00 

Despesa no financera 1.141.476,00 

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

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

- Abstencions: Cèlia Argilés, Josep Mª Esteve, Georgina Badia i Eva Jorge. 
- Vots en contra: Cap 
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5.- APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT 
PER A L’EXERCICI 2017. 
 
Havent esta elabora el pressupost per a l’exercici 2017 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 165 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals disposa que el pressupost complirà 
amb el principi d’estabilitat i contindrà per cada un dels pressupostos que l'integrin 
l’estat de despeses, l’estat d’ingressos i les bases d’execució. També afegeix que 
cadascun dels pressupostos que integren el general s’ha d’elaborar sense dèficit inicial. 
 
L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost general. 
 
L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació inicial del 
pressupost. 
 
L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada en 
vigor del pressupost. 
 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF). 
 
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat 
Pressupostària. 
 
Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, 
publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i 
Hisenda. 
 
Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la LOEPSF per 
corporacions locals, 3a edició. IGAE (novembre de 2014). 
 
Reglament núm.549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig 
(DOCE.26-06-2013), que aprova el SEC 2010. 
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Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat. 
 
Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 
 
Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea 
 
Proposta 
 

a) Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2017, d’acord amb el 
següent detall: 

PRESSUPOST DE DESPESES ANUALITAT 2017 
Prog. Econ. Descripció Import 

partida 
        
CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL 
920 12000 Retribucions bàsiques  funcionaris grup A1 18.300,00 
920 12003 Retribucions bàsiques  funcionaris grup C1 13.000,00 
920 12004 Retribucions bàsiques  funcionaris grup C2 9.600,00 
920 12100 Complement de destí personal funcionari 19.000,00 
920 12101 Complement específic personal funcionari 28.200,00 
323 13000 Retribucions bàsiques personal laboral llar infants 51.300,00 
920 13000 Retribucions bàsiques personal laboral fixe 103.000,00 
920 13001 Hores extraordinàries personal laboral fixe 8.000,00 
920 13002 Altres remuneracions personal laboral fixe 4.900,00 
920 13100 Personal laboral temporal 39.500,00 
912 14300 Retribució órgans de govern 17.506,00 
920 16000 Quotes socials 82.000,00 
TOTAL CAPÍTOL I   394.306,00 
   

CAPÍTOL II DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS   
161 22101 Aigua potable- subministraments i materials 30.000,00 
161 21000 Aigua potable-reparació,mateniment i conservació 12.000,00 
410 21205 Allotjament de temporers, conservació, manteniment i reparació 2.800,00 
410 22100 Allotjament temporers  Subministrament elèctric 2.500,00 
410 22199 Allotjament temporers, altres subministraments 1.500,00 
912 22400 Assegurança accidents dels órgans de govern 850,00 
920 22400 Assegurances RC edificis, vehicles i altres 10.000,00 
151 22799 Atres treballs realitzats per altres empreses i professionals 9.000,00 
439 21900 Bàscula pública- Reparació,cons. i manteniment 3.000,00 
459 21000 Camins manteniment i conservació  20.000,00 
342 21210 Camp futbol i espai poliesportiu manteniment i conservació 10.000,00 
160 20800 Cànon abocament  CHE 7.000,00 
161 20800 Cànon d'aigua  ACA 41.000,00 
920 22100 Casa de la vila Subministrament elèctric 2.800,00 
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920 22199 Casa de la Vila, altres subministraments 4.000,00 
920 22200 Casa de la Vila, comunicacions 5.000,00 
920 22103 Casa de la Vila, subministrament combustible 2.000,00 
920 21212 Casa la Vila-reparació,conservació i manteniment 4.500,00 
231 22100 Casal avis Subministrament elèctric 5.000,00 
152 21201 Casal avis-reparació, conservació i manteniment 1.500,00 
164 21202 Cementiri, reparació, conservació i manteniment 2.000,00 
419 22199 Centre d'acollida d'animals, altres subministraments 500,00 
419 21213 Centre d'acollida d'animals, manteniment, conservació i reparació 1.000,00 
419 22113 Centre d'acollida d'animals, manutenció d'animals 1.000,00 
160 21000 Clavegueram conservació i manteniment  5.000,00 
231 25000 Consell Comarcal servei d'Assistent Social 14.000,00 
419 25000 Consell Comarcal, conveni gestió CAAC 5.000,00 
312 21203 Consultori mèdic conservació, manteniment i reparacions 2.500,00 
312 22200 Consultori mèdic local comunicacions 550,00 
312 22100 Consultori mèdic local Subministraments  2.000,00 
151 22706 Contracte prestació serveis tècnics municipals 10.000,00 
334 22608 Cultura i festes despeses 130.000,00 
920 22799 Desp gestoria i Manteniment programes informàtics i prevenció riscos 8.000,00 
920 22603 Despeses diverses publicacio en diaris oficials 500,00 
920 22604 Despeses jurídiques  2.800,00 
912 23100 Desplaçaments personal electe 200,00 
326 22799 EMMA cànon gestió servei 10.000,00 
326 222001 EMMA comunicacions 600,00 
326 221002 EMMA subministraments 1.500,00 
326 21205 EMMA, reparació conservacio i manteniment 1.000,00 
165 22112 Enllumenat públic subministraments 32.000,00 
165 21000 Enllumenat públic, reparació i conservació 3.500,00 
323 22103 Escola i Llar infants subministrament combustible 10.000,00 
323 21204 Escola reparació,conservació i manteniment  6.500,00 
323 221001 Escola subministrament elèctric 12.000,00 
336 21209 Esglèsia parroquial, manteniment edifici 1.000,00 
912 23300 Indemnitzacions assistència a òrgans col.legiats personal electe 9.600,00 
342 22199 Instal.lacions esportives altres subministraments 14.000,00 
342 22100 Instal.lacions esportives subministraments elèctric 15.000,00 
323 22199 Llar d'infants altres subministraments 3.500,00 
323 222002 Llar d'infants comunicacions 400,00 
323 22799 Llar d'Infants servei de menjador 7.000,00 
323 21206 Llar d'infants, reparació, conservació i manteniment 2.000,00 
323 221003 Llar infants subministrament electric 4.000,00 
920 21300 Maquinària i utillatge, manteniment, reparació iconservació 9.000,00 
920 22111 Maquinaria municipal- subministraments 4.000,00 
920 22000 Material d'oficina no inventariable 2.500,00 
333 20207 Museu local Manteniment,reparació i conservació 200,00 
171 21214 Parcs i jardins- manteniment i conservació 3.000,00 
171 22199 Parcs i jardins- subministraments 9.000,00 
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342 21211 Piscines, manteniment, reparació i conservació 10.000,00 
920 22708 Premi de cobrança Diputacio Lleida 2.500,00 
920 22001 Premsa revistes llibres i altres publicacions 1.200,00 
162 22700 Recollida escombreries, costos prestació del servei 58.000,00 
334 22100 Teatre municipal subministraments 25.000,00 
333 21208 Teatre municipal, Manteniment de l'edifici 6.500,00 
326 22200 Telecentre comunicacions 700,00 
326 22199 Telecentre, altres subministraments 800,00 
338 22701 Treballs realitzats per  empreses de seguretat 1.300,00 
920 21301 Vehicles municipals, manteniment i reparacions  3.500,00 
920 22104 Vestuari personal corporació 800,00 
153 21000 Vies públiques reparació i conservació 5.000,00 
TOTAL CAPÍTOL II 636.100,00 
   

CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES   
011 31000 Interesos de préstecs 3.700,00 
011 31900 Altres despeses financeres  5.000,00 
TOTAL CAPÍTOL III 8.700,00 
   

CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS   
920 46600 A entitats que agrupen municipis (ACM, FMC, AMPP, AMI) 2.000,00 
441 46700 Aportació ATM Consorci Transport Públic 1.520,00 
160 48000 Institucions municipals sense fi lucratiu 18.000,00 
TOTAL CAPÍTOL IV 
  
 21.520,00 
   

CAPÍTOL VI INVERSIONS   
162 62201 Adequació de la deixalleria 5.500,00 
342 62300 Adquisició de màquina de neteja per la pista poliesportiva 3.500,00 
342 62301 Adquisició de màquina neteja fons per les piscines 4.500,00 
920 62600  Adquisició equipament informàtic oficines  1.900,00 
342 60902 Construcció de pistes padel i retolació pavelló 42.000,00 
312 61901 Equipament mèdic per al Consultori 3.450,00 
151 60904 Honoraris tècnics estudi adquisició Plaça del Freginal 2.500,00 
151 60903 Honoraris tècnics Museu de la Joguina 2.500,00 
342 61901 Remodelació del Bar de les piscines 5.000,00 
155 62101 Urbanització de vials 10.000,00 
TOTAL CAPÍTOL VI 80.850,00 
   

CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS   
011 91100 Amortització préstecs a llarg termini 43.700,00 
TOTAL CAPÍTOL IX 43.700,00 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 1.185.176,00 
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PRESSUPOST D'INGRESSOS ANUALITAT 2017 
Econ. Descripció     Import partida 
          
CAPÍTOL I IMPOSTOS DIRECTES 
        
11200 Imposts Bens immobles de naturalesa rústega 51.542,00 
11300 Imposts Bens immobles de naturalesa urbana 237.000,00 
11400 Impost Bens immobles de característiques especials 3.500,00 
11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 83.500,00 
11600 Impost  increment dels terrenys ntsa.urbana 14.000,00 
13000 Impost sobre activitats econòmiques 54.000,00 
TOTAL CAPÍTOL I     443.542,00 
  

CAPÍTOL II IMPOSTOS INDIRECTES   
29000 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

  
  19.000,00 

TOTAL CAPÍTOL II     19.000,00 
  

CAPÍTOL III TAXES I ALTRES INGRESSOS   
30000 Taxa de subministrament d'aigua 37.000,00 
30100 Taxa de manteniment de clavegueram 10.000,00 
30200 Taxa de recollida d'escombreries 58.000,00 
30400 Cànon d'aigua 41.000,00 
30900 Taxa de manteniment del cementiri 7.808,00 
31200 Taxa servei de Llar d'infant 27.000,00 
31300 Abonaments-entrades piscines 34.800,00 
31900 Ingressos per Festes 10.000,00 
31912 Taxa Lloguer maquinària-taxa 550,00 
31915 Taxa Bàscula municipal 1.000,00 
31916 Taxa de Veu pública 90,00 
31919 Taxa per l´ùs de l'Allotjament temporers  3.500,00 
32100 Taxa d'Obertura d'establiments  300,00 
32500 Taxa expedició documents documents administratius i fotocòpies 1.800,00 
32902 Taxa per activitats a la Llar del Poble 7.000,00 
33300 Taxa Ocupació del sol, vol i subsol. 15.000,00 
33301 Taxa Ocupació de la  via pública  800,00 
33601 Taxa ocupació del sol amb parades mercat 100,00 
34200 Preu públic telecentre 3.800,00 
35000 Contribucions especials obres 2.000,00 
39300 Interessos de demora i recàrregs d'apremi. 4.000,00 
39900 Altres recursos diversos-imprevistos 2.000,00 
TOTAL CAPÍTOL III     267.548,00 
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CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS   
42000 Participació en els Tributs de l'Estat 250.000,00 
45000 Generalitat, Fons de Cooperació Local 58.231,00 
45007 Generalitat Catalunya, PUOSC manteniment 21.269,00 
45060 Departament Sanitat-manteniment consultoris 1.620,00 
45080 Departament de Justícia-manteniment Jutjat de Pau. 1.860,00 
45082 Agència Residus FORM i cartró 4.000,00 
45085 Departament de Cultura 3.000,00 
45086 DGAL Subvenció retribucions càrrecs electes 17.506,00 
46100 Diputació de Lleida, transferències corrents i PUOSC 2015 25.600,00 
46101 I.E.I. Transferències corrents EMMA i oferta cult 3.000,00 
46102 Diputació de Lleida subv socorristes 7.500,00 
46103 Diputació Lleida manteniment consultori 6.000,00 
46104 Diputació Lleida, campanya fruita i allotjament 4.700,00 
46105 Diputació de Lleida manteniment Llar d'Infants 14.000,00 
47000 Ecoembes envasos i paper cartró 10.000,00 
47001 Ingresssos per venda paper cartó i altres 2.000,00 
TOTAL CAPÍTOL IV     430.286,00 
  

CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS   
54100 Arrendament de finques urbanes-llar poble i casa metge 6.000,00 
55000 Arrendament bar piscines i Festa Major 5.000,00 
55500 aprofitament especial terrenys municipals  4.500,00 
55900 Concessió de nínxols   1.000,00 
TOTAL CAPÍTOL V     16.500,00 
  

CAPÍTOL VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS   
60200 Alienació sobrant de via pública 600,00 
TOTAL CAPÍTOL VI     600,00 
  

CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   
76120 Diputació Lleida interessos prèstec  700,00 
46106 Diputació subvenció equipament consultori  3.000,00 
76122 Diputació Lleida, subvenció equipament esportiu 4.000,00 
TOTAL CAPÍTOL VII     7.700,00 
  

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS  1.185.176,00 
 
 

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

Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de 
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi 
reclamacions. 
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d) L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i 
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix.  

 
DEBAT: 
 
 EL Sr. Benjamí Mor diu que aquest any, a la partida de cultura i festes hi ha crèdit 

per import de 130.000 €, superior al previst al pressupost inicial del 2016. 
 

 La Sra. Cèlia Argilés pregunta si és gràcies a ells, responent el Sr. Benjamí Mor que 
sí. 

 
 El Sr. Benjamí Mor diu que altres partides tenen un crèdit similar al del 2016. 

Comenta que al capítol d’inversions s’ha previst fer les següents actuacions: 
- Construcció d’una deixalleria per als contenidors de recollida 
- Compra d’una màquina de neteja per la pista poliesportiva 
- Compra d’una màquina netejafons de les piscines 
- Equipament informàtic per les oficines 
- Construcció de dos pistes de pàdel  
- Equipament mèdic per al consultori mèdic  
Diu que han tingut oferta de poder comprar la Plaça del Freginal. Diu que van parlar 
amb un representant del SAREB, qui els va oferir poder comprar la Plaça del 
Freginal per un preu entre 600.000 € i 700.000 €. 
Diu que aquest any, s’obra una petita partida per fer els estudis pertinents i poder 
negociar amb ells. Diu que fora genial si l’Ajuntament pogués comprar-ho i ser 
l’Ajuntament el promotor d’urbanitzar aquesta zona. 
 
Diu que també s’ha previst una inversió del museu de la joguina. 

 
 El Sr. alcalde diu que a Lleida hi havia un establiment que es deia “Lo baratillo” , al 

carrer Major. Diu que al costat d’aquest establiment hi havia una botiga de roba 
denominada l’Elegància Gigó. Diu que quan es va tancar l’establiment de joguines, 
el Sr. Gigó es va quedar amb les joguines antigues i noves d’aquell establiment. 
Explica que les joguines tenen molt valor i que des de fa anys, l’Ajuntament de 
Lleida s’ha interessat per aquestes joguines però sempre li han donat llargues. 
Diu que ell té una relació personal amb el Sr. Gigó i que un dia, parlant, van 
considerar que Artesa de Lleida podria tenir interès aquest projecte, ja que, com a 
qualsevol poble, pot aportar molt turisme, visites i excursions, aprofitant que també 
tenim el Museu Arqueològic i uns restaurants de prou prestigi, es podria donar un 
ressò al nostre poble. 
Explica que, en un principi, tenen un tracte de paraula, on si l’Ajuntament pot tirar-
ho endavant, ho faríem a Artesa. Diu que s’està parlant amb institucions, com la 
Diputació de Lleida, per rebre els ajuts necessaris i poder tirar-ho endavant. 



         

 

  
 
 
 
 

             

       
AJUNTAMENT 

D’ARTESA DE LLEIDA 
NIF P2504000G 

c. del Castell,3 – 25150 Artesa de Lleida 
Tel. 973 167 162- Fax 973167315 

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

Diu que la idea inicial és fer-ho a Cal Miró, acabant la part del carrer Vileta de 
manera adequada, recuperant les arcades que hi havia. Pensa que podria ser un 
projecte molt interessant. 
Diu que en principi, es dota una petita partida, per obrir el tema i veure com es 
poden obtenir subvencions. 
Diu que si no es fa en un any, es pot fer en dos i considera que pot ser molt 
interessant i de gran interès turístic pel nostre poble. 
Diu que, per fer-nos una idea, a Figueres hi ha un museu que te molt atractiu i al sud 
de França n’hi ha un altre. Diu que un dels dos museus li va donar un xec en blanc 
al Sr. Gigó i li van dir que posés ell la quantitat. Diu que el valor que tenen les 
joguines, per aquell que li vulgui donar, és molt alt. 
Diu que com que Lleida no ha tingut l’interès que sembla que hauria de tenir, 
mirarem d’aprofitar-ho nosaltres. 
Diu que si s’arriba a dur a terme, es farien exposicions monogràfiques i temporals, 
per variar l’oferta i que no fos sempre el mateix. 
Diu que ara mateix, a la botiga de l’Agustí Mestre de la Rambla de Ferran, on en 
aquestes èpoques de l’any hi solen exposar joguines, hi ha mitja botiga amb 
joguines actuals i mitja botiga amb joguines antigues propietat del Sr. Gigó. 

 
 El Sr. Benjamí Mor explica que també s’ha previst remodelar el bar de les piscines i 

la urbanització del vial que hi ha entre el Sr. Ivan Argilés i Tallers Gallart. Diu que 
aquest tema fa anys que està encallat i que hi ha hagut una aportació de diners i que 
ara cal desencallar-ho i acabar d’arranjar-ho.  
 

 La Sra. Cèlia Argilés diu que respecte les despeses de personal i despesa corrent no 
tenen res a dir. 
Agraeix que la partida de cultura i festes es situï a lloc que li pertoca i que no hagi 
de ser objecte de modificació. 
En quan a les pistes de pàdel, diu que no sap el que costen, ja que a la partida hi diu 
“Construcció de pistes de pàdel i retolació del pavelló”. Diu que per l’aspecte 
esportiu li sembla genial però pregunta com es finançarà. 
Diu que no es preveu cap partida al pressupost d’ingressos i es pregunta si 
l’Ajuntament d’Artesa de Lleida està en disposició de gastar 42.000 € per unes 
pistes de pàdel, prescindint de tal i com tenim les infraestructures mínimes i 
bàsiques, a les quals no es destina pràcticament res. 
Diu que es destina 10.000 € per urbanitzar uns vials on diuen que hi ha una 
aportació. Pregunta on es reflexa aquesta aportació. 

 
 El Sr. Benjamí Mor diu que aquestes aportacions ja es van fer. 
 La Sra. Cèlia Argilés pregunta si l’aportació que farà l’Ajuntament és de 10.000 €, 

responent el Sr. Benjamí Mor que una part de l’obra l’hauran de pagar els veïns. 
Diu que, llavors, l’aportació que fa el municipi és per les pistes de pàdel. 
Pregunta com es financen aquestes pistes de pàdel. 
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 El Sr. Alcalde diu que avui en dia les pistes de pàdel estan molt de moda i que 

s’autofinancen. Diu que tothom paga per jugar i ara és un moment en que hi ha 
molta demanda. Diu que pot ser que veïns d’altres municipis propers també les 
utilitzin perquè els quedi més proper que Lleida. 
Diu que no sap el temps en que s’amortitzaran però que són auto amortitzables 

 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que, d’entrada són 42.000 € amb càrrec al pressupost i que 

no hi ha cap contrapartida al pressupost d’ingressos. 
 

 El Sr. Alcalde diu que de moment no hi ha cap subvenció, però que cal veure si es 
pot rebre algun tipus d’ajut d’alguna institució. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés, pregunta si del Museu de la Joguina hi ha res tancat, 

responent el Sr. Alcalde que només hi ha un compromís de paraula. 
 

 El Sr. Benjamí Mor diu que cal buscar el finançament i la manera de poder-ho fer, ja 
que són bastants diners, igual que amb la Plaça del Freginal, on el principal 
problema és el finançament. 

 
 El Sr. Alcalde diu que la Plaça del Freginal és un tema molt interessant pel poble. 

Diu que fa quatre anys, van assistir a una reunió a Barcelona on es parlava de 
1.900.000 € i que ara es parla de 600.000 € o 700.000 €. Diu que caldrà veure si 
aquesta xifra es pot rebaixar i també la possibilitat de pagar-ho en diferents terminis. 
Diu que això és de lo més important que es pugui parlar per Artesa de Lleida. Diu 
que aconseguir quest espai tant central al poble té infinitat de possibilitats. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que el seu grup no comparteix les inversions que es 

proposen, en gairebé res. 
Diu que 80.000 € d’inversions en un pressupost municipal és irrisori i que caldrà 
veure si el que hi ha per mantenir és manté o també es redueix, tal i com fan ara amb 
les clavegueres. 
Diu que les pistes de pàdel són genials quan es té tot controlat. Diu que per algú que 
sigui afeccionat a l’esport està molt be però considera que qui busqui pistes de pàdel 
ha de contribuir amb el seu finançament i no ho ha de fer pas l’Ajuntament i encara 
menys l’Ajuntament d’Artesa de Lleida, amb el pressupost que té i amb una partida 
de 80.000 € per inversions i que destini el 50% d’aquesta partida a construir pistes 
de pàdel, quan tenim uns carrers amb unes voreres que tot just s’hi pot passar. 
Diu que ja es veurà com acaba l’obra de les voreres que s’estan fent ara, on ningú ha 
parlat dels costos complementaris i que ja es veuran en la liquidació de l’obra.  
 
Respecte la Plaça del Freginal, manifesta que aquest espai hauria de ser municipal i 
que recolzen la iniciativa d’adquirir l’espai. 
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Respecte el Museu de la Joguina, diu que Artesa té poc atractiu turístic. Diu que tot 
el que sigui fer difusió del poble, benvingut sigui, però no sap si la creació d’un 
Museu de la Joguina pot ser de les coses més interessants que necessiti Artesa de 
Lleida.  
Diu que no sap el cost que això pot representar, però que posa en dubte aquesta 
inversió davant la mancança d’edificis municipals que tenim per altres activitats. 
 
Diu que de Museu de la Joguina n’hi ha un a Verdú i és privat. 
Diu que desconeix si aquestes peces són tant importants com perquè ni 
l’Ajuntament de Lleida li hagi fet cas, amb una aportació voluntariosa que fa aquest 
senyor, tal i com ho expliquen, de cessió d’un espai. 
Diu que com que no ho coneix, ho posa en entredit i considera que Artesa de Lleida 
té altres prioritats que destinar 42.000 € a construir unes pistes de pàdel i a aquest 
estudi del Museu de la Joguina. 
 
Diu que tornen a destinar 5.000 € a remodelació del bar de les piscines i que aquesta 
inversió ja va començar malament. 

 
 El Sr. Alcalde diu que estan parlant del bar de les piscines i no del bar del camp de 

futbol. 
 

 La Sra. Cèlia Argilés demana disculpes, ja que s’havia pensat que es referien al bar 
del camp de futbol. 
Demana que s’hi farà al bar de les piscines. 

 
 El Sr. Alcalde contesta que s’hi faran millores. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que ells no poden estar d’acord amb aquestes inversions, 

d’entrada perquè el seu dret a participar ha esta nul, ja que el passat dimarts van 
rebre la convocatòria i també la reunió va ser dimarts. Diu que amb tots els 
antecedents, entenen que això ha de tirar endavant però que el seu vot serà un vot 
d’abstenció. 

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

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

- Abstencions: Cèlia Argilés, Josep Mª Esteve, Georgina Badia i Eva Jorge. 
- Vots en contra: Cap 
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6.- APROVAR INICIALMENT LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ 
DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017. 
 
Havent estat confeccionada la Plantilla de personal de l’Ajuntament i la relació de llocs de 
treball 20176, de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 

a) Aprovar inicialment la Plantilla de personal de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida, 
per a l’exercici 2017, en els següents termes 

 
PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL   
     
PERSONAL FUNCIONARI Grup C.D. Places  Vacants 
Funcionaris d’habilitació Estatal     
Secretaria-Intervenció A-1 26 1 0 
     
Escala d’Administració General     
Subescala Administrativa C-1 16 1 0 
Subescala Auxiliar Adminsitrativa C-2 13 1   

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI   3 0 
     
PERSONAL LABORAL INDEFINIT O 
TEMPORAL 

    

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

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

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

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

 
ACORD:  
La proposta s’aprova per unanimitat del nombre legal de membres, 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 

- Abstencions: Cap. 
- Vots en contra: Cap 

 
 
7.- APROVAR L’ESTIMACIÓ DE DOS RECURSOS DE REPOSICIÓ CONTRA 
L’ELEVACIÓ A DEFINITIU DE L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA 
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES 
OBRES DE REURBANITZACIÓ DE VORERES ALS CARRES SANT RAMON, 
NOU, PLAÇA MAJOR I DELS GALLART D’ARTESA DE LLEIDA. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida en sessió ordinària celebrada el 
dia 29 d’agost de 2016 es va aprovar provisionalment la imposició i ordenació de 
contribucions especials per executar l’obra municipal “Reurbanització de voreres als 
carrers Sant Ramon, Nou, Plaça Major i dels Gallart” 
 
L’acord va ser exposat al públic mitjançant edictes al BOP de Lleida núm. 169 de data 2 
de setembre de 2016 i a l’e- tauler per un termini de 30 dies hàbils, sense que durant 
aquest termini es presentéssin al.legacions al respecte. 
 
L’acord d’aprovació provisional es va elevar a definitiu amb data 4 de novembre de 
2016. 
 
Amb data 23 de novembre de 2016 s’han  presentat dos recursos de reposició per part 
dels senyors Josep Mª Vilalta Batlle i Francisca Morera Mor. 
 
Recurs de reposició interposat pel Sr. Josep Mª Vilalta Batlle contra l’acord definitiu 
d’imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de l’obra 
“Reurbanització de voreres als carrers Sant Ramon, Nou, Plaça Major i dels Gallart 
d’Artesa de Lleida”  
 
Al.legacions de l’interessat:  
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- La quota notificada de l’acord definitiu d’imposició i ordenació de 
contribucions especials per a l’execució de l’obra “Reurbanització de 
voreres als carrers Sant Ramon, Nou, Plaça Major i dels Gallart d’Artesa 
de Lleida”, corresponent a l’immoble del carrer Nou, núm. 16 d’Artesa 
de Lleida, ha estat calculada prenent, com a mòdul de repartiment el 
100% del valor cadastral, superfície i volum edificable de la finca. 

- Una part d’aquesta finca es troba inclosa dins l’àmbit de la Unitat 
d’Actuació núm. 1 d’Artesa de Lleida i sol.licita que la superfície de la 
finca inclosa dins aquest àmbit sigui exclosa dels mòduls de repartiment 
de les contribucions especials, pel que fa a valor cadastral, volum 
edificable i superfície. 

 
Recurs de reposició interposat per la Sra. Francisca Morera Mor contra l’acord definitiu 
d’imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de l’obra 
“Reurbanització de voreres als carrers Sant Ramon, Nou, Plaça Major i dels Gallart 
d’Artesa de Lleida”  
 
Al.legacions de la interessada:  

- La quota notificada de l’acord definitiu d’imposició i ordenació de 
contribucions especials per a l’execució de l’obra “Reurbanització de 
voreres als carrers Sant Ramon, Nou, Plaça Major i dels Gallart d’Artesa 
de Lleida”, corresponent a l’immoble del carrer Nou, núm. 26 d’Artesa 
de Lleida, ha estat calculada prenent, com a mòdul de repartiment el 
100% del valor cadastral, superfície i volum edificable de la finca. 

- Una part d’aquesta finca es troba inclosa dins l’àmbit de la Unitat 
d’Actuació núm. 1 d’Artesa de Lleida i sol.licita que la superfície de la 
finca inclosa dins aquest àmbit sigui exclosa dels mòduls de repartiment 
de les contribucions especials, pel que fa a valor cadastral, volum 
edificable i superfície. 

 

Fonaments jurídics: 
Articles 123 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú.  
Article 14 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós 
de la Llei  de les hisendes locals. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
a) Admetre a tràmit el recurs de reposició interposat pel Sr. Josep Mª Vilalta Batlle, 
contra l’acord d’elevació a definitiu de l’acord d’imposició i ordenació de contribucions 
especials per al finançament de l’obra “Reurbanització de voreres als carrers Sant 
Ramon, Nou, Plaça Major i dels Gallart, aprovar provisionalment per acord del Ple de 
l’Ajuntament d’Artesa de Lleida en sessió ordinària celebrada el dia 29 d’agost de 2016. 
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b) Admetre a tràmit el recurs de reposició interposat per la Sra. Francisca Morera Mor, 
contra l’acord d’elevació a definitiu de l’acord d’imposició i ordenació de contribucions 
especials per al finançament de l’obra “Reurbanització de voreres als carrers Sant 
Ramon, Nou, Plaça Major i dels Gallart, aprovar provisionalment per acord del Ple de 
l’Ajuntament d’Artesa de Lleida en sessió ordinària celebrada el dia 29 d’agost de 2016. 
 
c) Estimar les pretensions del Sr. Josep Mª Vilalta Benet i recalcular la quota de 
contribucions especials referent a l’immoble del carrer Nou, núm. 16, excloent dels 
mòduls de repartiment, pel que fa a valor cadastral, volum edificable i superfície, una 
superfície de 469,31 m2 de la finca, inclosos en la Unitat d’Actuació núm. 1 
 
d) Estimar les pretensions de la Sra. Francisca Morera Mor i recalcular la quota de 
contribucions especials referent a l’immoble del carrer Nou, núm. 26, excloent dels 
mòduls de repartiment, pel que fa a valor cadastral, volum edificable i superfície, una 
superfície de 22,61 m2 de la finca, inclosos en la Unitat d’Actuació núm. 1 
 
e) Que es notifiqui aquesta resolució als interessats, amb indicació dels recursos adients 
sense perjudici que en puguin formular qualsevol altre que consideri oportú. 
 
 El Sr. Benjamí Mor diu que hi havia una errada en el càlcul de les contribucions 

especials respecte aquests dos immobles i que ara es farà un recàlcul. 
 El Sr. Josep Mª Esteve pregunta si se’n van adonar els veïns, responent el Sr. 

Benjamí Mor que si. 
 
ACORD:  
La proposta s’aprova per unanimitat del nombre legal de membres, 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 

- Abstencions: Cap. 
- Vots en contra: Cap 

 
 
8.- RATIFICAR L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT D’ARTESA 
DE LLEIDA. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida en sessió de data 18 de juliol de 
2016 va aprovar inicialment el document de modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de Planejament. 
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L’expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant publicació d’edictes al BOP 
de Lleida núm. 152 de 9 d’agost de 2016, a l’e-tauler i al diari La Mañana de 10 d’agost 
de 2016. 
 
Amb data 16 d’agost de 2016 els Serveis Territorials de l’Oficina Territorial i Avaluació 
Ambiental de Lleida ha informat que el document s’ha de sotmetre a avaluació 
ambiental estratègica simplificada i ha sol.licitat el document ambiental estratègic que 
preveu l’article 29 de la Llei 21/2013 d’11 de desembre, d’avaluació ambiental. 
 
Atès que l’Ajuntament disposa d’aquest document ambiental, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 

a) Ratificar l’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de Planejament d’Artesa de Lleida que integra el document tèncic i 
el document ambiental per poder sotmetre la proposa a avaluació ambiental 
estratègica simplificada. 

b) Sotmetre la Modificació Puntual a una nova informació pública pel termini d’un 
mes de conformitat amb l’art. 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC).  

c) Publicar aquest acord en el Butlletí oficial de la Província de Lleida, en un dels 
diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit comarcal així com 
donar a conèixer la convocatòria d’informació pública per mitjans telemàtics de 
conformitat amb l’art. 23.1 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme (RTRLUC).  

d) Fer tramesa de l’expedient al Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
DEBAT: 
 El Sr. Benjamí Mor diu que quan ja estava tot enllestit, va resultar que mancava un 

document en la modificació de normes i que una vegada es disposa del mateix es 
torna a aprovar el document. 
 

 La Sra. Cèlia Argilés diu que hi votaran en contra, pels mateixos arguments que ja 
van expressar al seu dia quan es va aprovar aquesta modificació puntual de normes i 
també perquè això de que ja estava tot enllestit no és cert. 
Diu que en aquell ple van preguntar si ja havien fet la consulta a Urbanisme, perquè 
en les modificacions de normes, segons a que afecten necessiten altres documents 
que el document tècnic de l’arquitecte. 
Diu que l’arquitecte municipal deu estar en gràcia de Deu, però que, una darrera 
l’altra, les anem pifiant. 
Diu que els van donar la raó i els van dir que si, però que, pels motius que sigui, 
aquest noi ja està be. Diu que li sap greu pel poble i pel que a ella li afecta com a 
ciutadana. 
Diu que està clar que es va presentar un document a Urbanisme i que aquest 
document no va prosperar perquè hi faltava el document d’avaluació ambiental. 
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Diu que des del mes de juliol fins ara, s’ha perdut el temps i després ens posarem 
presses per fer les coses i no hi arribarem. 
 
Diu que han perdut el temps perquè no hi havia res preparat i que es van presentar a 
urbanisme amb un document tècnic pèssim, al seu entendre, amb un cost exagerat, 
pel que comportava aquesta modificació de normes, que eren quatre fulls i quatre 
plànols. 

 
Diu que l’equip de govern és qui controla la cartera i qui aprova aquestes redaccions 
de projectes però que ells, com oposició els han de censurar i que en aquest cas 
censuren el que va costar aquesta modificació de normes, la tramitació que han fet i 
sobretot i sobretot, la poca mira que tenen a les seves opinions. 
Diu que tot son bones paraules, agraïments i donar la raó, però a cada ple estan 
igual. 
Diu que no volen callar, ja que considera que no és el seu paper. 
Diu que el seu paper és controlar que les coses es facin al màxim de be i manifesten 
per enèsima vegada la seva queixa de tal i com estan portant determinats temes. 
Diu que aquesta és una mostra més de que, hi ha coses que no es fan be, no sap si és 
perquè no es vol o perquè no es vol veure, però diu que estan avisats i tornen a 
reincidir una altra vegada en els mateixos temes. 
 
Diu que per aquests motius, votaran en contra de la modificació de normes. 

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

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

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

 
 
9.- MOCIONS 
 
 La Sra. Cèlia Argilés demana la paraula i diu que fa pocs dies, com a ciutadana 

d’Artesa de Lleida va rebre un fantàstic programa de festes, molt ben treballat, amb 
una exquisida felicitació, encoratjant la gent a que tingui desitjos. 
 
Dui que ells, com equip a l’oposició tenen un desig, i és demanar a l’equip de 
govern que tingui desitjos i que desitgi veure més enllà del que són ells. 
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Diu que l’equip de govern ha felicitat el poble i que el seu grup, com oposició, 
formen part d’aquest Ajuntament i per a ells és insultant que s’enviï una felicitació 
de Nadal, felicitant els veïns i que a l’oposició no la tinguin absolutament per a res. 

 
Diu que és el nostre alcalde al nostre servei qui, juntament amb l’equip de govern 
desitja bones festes. 

 
Diu que ells, com a oposició, també volen manifestar aquestes bones festes a tot el 
poble i a l’equip de govern, evidentment, també, i desitjar que els seus desitjos 
ampliïn una mica més les seves mires. 

 
 El Sr. Joan Casola pregunta si quan es diu equip de govern no són tots els regidors. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que a ells, mai els han volgut com equip de govern i que 

des del primer dia ells s’han ofert i se’ls va dir que estaven a prova. 
 
 El Sr. Joan Casola diu que en la darrera reunió que van tenir i com autor d’aquest 

escrit va remarcar el tema de felicitar el Nadal en nom de tots. Diu que equip de 
govern són tots. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés li diu al Sr. Joan Casola que Ajuntament són tots, però que 

equip de govern no, perquè a ells no els han volgut. 
Li diu al Sr. Joan Casola que potser la intenció no era aquesta però que el redactat 
no és correcte. 
Diu que aquí es parla d’equip de govern i que ells no són equip de govern perquè 
mai els hi han volgut. Diu que ells són oposició i que això és així de clar. 

 
 El Sr. Joan Casola diu que ell ho va plantejar així a la seva pròpia reunió, que es 

felicités les festes en nom de tots. 
 

 La Sra. Cèlia Argilés diu que, no són equip de govern però també desitgen bones 
festes i que potser la finalitat era una altra però que l’explicació no és aquesta. 

 
 El Sr. Alcalde diu que han de millorar, diu que són bones paraules i que les han de 

dur a terme. 
 
10.- INFORME DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA 
 
Es dona compte dels següents decrets dictats per l’Alcaldia 
- D.A. núm. 48/2016 de 21 de novembre de sol.licitud de subvenció a la Diputació de 

Lleida per la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima. 
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I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són 
les 21:25 hores del dia 16 de desembre de 2016. 
 
El Sr. Alcalde dona la paraula al públic assistent i es produeixen les següents 
intervencions: 
 
 El Sr. Isidre Mor diu que per adquirir la Plaça del Freginal es necessiten molts 

diners. 
 

 El Sr. Francesc Barberà diu que si en un any i mig ha baixat tant, potser si 
esperessin més temps, també seria més econòmic. 

 
 El Sr. Joan Gallart pregunta sobre les finques incloses dins l’àmbit de la UA-1 i si es 

baixaran impostos de cara al 2017. 
 
 El Sr. Alcalde diu que ja voldrien baixar impostos però llavors no arribarien enlloc. 
 
 El Sr. Joan Gallart diu que cal treballar tots junts per adquirir els terrenys de la Plaça 

del Freginal. 
 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que ells tenen una manera diferent de veure les coses, 

bàsicament perquè ells no les treballen, sinó que les treballen els regidors de l’equip 
de govern.  
Diu que respecte la Plaça del Freginal, ells han manifestat el seu acord. 
Diu que aquí no hi ha ni bons ni dolents, ja que tots som del poble, i del que es 
queixen, és dels diners que s’han gastat en la modificació de normes, quan, al seu 
entendre, amb menys diners es podia passar. 
Diu que es queixen que fa sis mesos es podia passar la modificació de normes i 
encara ara tornem a començar. 
Diu que es queixen perquè ells ja ho van advertir a l’estiu i que han hagut d’esperar 
sis mesos. 
 

 La Sra. Cèlia Argilés diu que la Plaça del Freginal ha de ser del poble perquè és el 
cor del poble però li diu al Sr. Joan Gallart que no pretengui que per això, hagin de 
dir que sí a tot. 
Diu que quan una cosa no els sembla correcta, de la mateixa manera que l’equip de 
govern té la potestat legítima d’escollir, que els deixin també a ells la seva potestat 
d’opinar. 

 
 El Sr. Joan Gallart pregunta com està la modificació urbanística que es va tramitar 

per aquesta finca, responent el Sr. Alcalde que, amb la modificació, la finca tindrà 
poc atractiu per a un promotor, a l’hora d’edificar. 
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 El Sr. Joan Casola diu que l’escrit del programa de festes, inicialment havia de ser 
en nom dels dos regidors de cultura. 
Diu que quan va mostrar aquest escrit al seu equip, es va decidir que seria en nom de 
tots.  
Diu que ell va manifestar expressament que l’escrit fos en nom de tots els que estan 
asseguts avui a la taula i va demanar que fos així. 
Diu que la resposta que se li va donar, per error, és que l’escrit ja anava a nom de 
tots. 
Diu que li ha sabut greu i que li dol molt i que demana disculpes per això, perquè la 
intenció no era aquesta. 

 
 El Sr. Ramon Badia diu que tal i com està escrit, l’oposició queda discriminada i 

que normalment sempre es parla de l’equip de govern i de l’oposició i que si 
haguessin dit l’Ajuntament, ja hi entraven tots, però que si diuen l’equip de govern 
no es refereix a tots i que cal vigilar, ja que tots som del poble. 
 

 El Sr. Alcalde diu que també s’ha excusat amb la Sra. Cèlia Argilés i que li ha 
comentat que altres anys havien posat “en nom de la corporació municipal” i que ha 
estat un error. Diu que llàstima que no hi siguin els 1.500 habitants aquí per dir-ho 
públicament. 

 
 El Sr. Joan Casola aprofita per dir que el tema de la cultura dura tot l’any i que 

comporta molta feina i que se l’agafen amb molta il.lusió i diu que li agradaria que 
les festes fossin més participatives per part dels dos grups. Diu que no hi ha cap 
motiu pel qual cadascú vagi pel seu costat, perquè al final tots estan treballant pel 
poble. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que ells van a les festes a gaudir-les i que no hi tenen cap 

altre paper. 
 

 El Sr. Joan Casola diu que sempre hi ha una part de cadascú. Diu que segurament hi 
ha una part seva en no preguntar que proposa i segurament hi ha una part de la Sra. 
Cèlia en no dir-li que proposa. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que ella no pot proposar res. Diu que només pot venir al 

Ple i expressar allò que no li sembla be, perquè no te ocasió de fer una altra cosa. 
Diu que si els diuen que a l’Ajuntament són 9 i es distribueixen la feina, ella és la 
primera en arremangar-se, i això que ara, hores no en te gaires, perquè té moltes 
altres ocupacions. 
Però que els convoquin per coses puntuals, com ara el carnaval, li sembla be, però 
fons a cert punt. Diu que si hi son, hi son a tot, però a fer xerinoles, no cal. 



         

 

  
 
 
 
 

             

       
AJUNTAMENT 

D’ARTESA DE LLEIDA 
NIF P2504000G 

c. del Castell,3 – 25150 Artesa de Lleida 
Tel. 973 167 162- Fax 973167315 

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

Diu que si són equip de govern, en poden parlar i decidir com fer-ho i que això ja ho 
van plantejar quan van entrar a l’Ajuntament i si han de ser oposició, no passa res, 
es mantindran a l’oposició, però que els deixin fer d’oposició. 
Llavors, li diu al Sr. Joan Casola, que quan veuen una cosa com aquesta, tot i que ja 
sap que no ho ha fet amb cap mala intenció, sinó que ha estat un malentès, que la 
deixin manifestar que li van sentar fatal. 
Li diu al Sr. Joan Casola que no confongui les coses i que a les festes venen a 
gaudir-les i a participar com qualsevol altre veí, ja que no tenen cap altra opció. 

 
 El Sr. Joan Casola li diu a la Sra. Cèlia Argilés que aquesta és la seva versió, ja que 

a ell no li ha dit mai res en aquest sentit i tots són del mateix poble. 
 

 La Sra. Cèlia Argilés fa la següent pregunta 
“Equip de Govern, voleu que nosaltres quatre, membres de l’Entesa Artesenca, 
entrem a formar part de l’equip de govern i treballem, no només a muntar xerinol.les 
sinó en totes les àrees? Si o no ?” 

 
 El Sr. Joan Casola diu que en l’àrea de cultura sí. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés demana que es respongui si volen que entrin a formar part de 

l’equip de govern. 
Diu que per a ella, les últimes paraules van ser les de “esteu a prova” i que d’això en 
fa un any i mig. Diu que ells ja estan be, i que d’impediments i entrebancs, no els en 
posaran cap, però allò que no vegin correcte ho esmenaran. 

 
 El Sr. Alcalde diu que es queda amb les paraules del Sr. Joan. 
 
I sense que existeixi cap més assumpte a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són 
les 20:45 hores del dia 16 de desembre de 2016. 
 
Artesa de Lleida, 16 de desembre de 2016  
 
Vist i plau        La secretària 
L’Alcalde 
 
 
 
 
Pere Puiggròs Compte      Anna Gallart Oró 
 


