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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT D’ARTESA DE LLEIDA 
 
Identificació de la sessió 
NÚM SESSIÓ : 1/2016 
SESSIÓ ORDINÀRIA 
DIA: 4 de gener 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 
Georgina Badia Anglès (EA-AM), regidora 
Eva Jorge Lucha (EA-AM), regidora 
Anna Gallart Oró, secretària interventora 
 
Ha excusat la seva assistència 
Josep Mª Esteve Muñoz, (EA-AM), regidor 
 
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 inicialment, si s’escau, l’expedient de modificació de crèdit núm. 7 del 
pressupost 2015 
3.- Aprovar la convocatòria pública per cobrir les places de Jutge de Pau titular i 
substitut. 
4.- Mocions 
5.- Informe dels decrets dictats per l’Alcaldia. 
6.- Precs i preguntes. 
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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 14 de desembre de 2015 es dona la mateixa per llegida i sotmesa a 
votació, queda aprovada per unanimitat dels membres assistents que són set. 
 
2.- APROVAR INICIALMENT, SI S’ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDIT NÚM. 7 DEL PRESSUPOST 2015 
 
L’Ajuntament ha de contreure obligacions, que no poden ajornar-se fins a la propera 
anualitat i per a les quals, la partida existent presenta un crèdit insuficient. 
Es tracta de les següents partides del pressupost de despesa: 
 
Programa Econòmic Partida Import 
334 22608 Cultura i festes, despeses       19.400,00 €  
 
Per altra banda, existeixen altres partides del pressupost de despeses que poden 
transferir crèdit a la partida amb crèdit insuficient. 
Es tracta de les següents partides de despesa del pressupost: 
 
Programa Econòmic Partida Import 
011 31000 Interessos de préstecs         6.000,00 €  
151 22706 Contracte prestació serveis tècnics municipals         3.000,00 €  
161 22101 Aigua potable, subministraments i materials         3.000,00 €  
419 21213 Centre acollida animals, manten., conservació i reparació         1.000,00 €  
419 22113 Centre d'acollida d'animals, manutenció d’animals         1.200,00 €  
419 22199 Centre d'acollida d'animals, altres subministraments         1.000,00 €  
920 21300 Manteniment i reparació maquinària i utillatge         1.200,00 €  
920 22604 Despeses jurídiques          3.000,00 €  
 
Els articles 179 i 180 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 els articles 40 a 42 del Real 
Decret 500/1990 de 20 d’abril regulen el règim de les transferències de crèdit del 
pressupost de l'Ajuntament. 
 
D’acord amb l’article 180 del Reial Decret Legislaiu 2/2004 de 5 de març, les 
transferències de crèdits de qualsevol classe estaran subjectes a les següents limitacions: 
a) No afectaran els crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l' exercici. 
b) No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com a 
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats. 
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c) No han d'incrementar crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin 
estat objecte de minoració, excepte quan afectin crèdits de personal. 
2. Les anteriors limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixin a 
els programes d'imprevistos i funcions no classificades, ni són aplicables quan es tracti 
de crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades 
pel Ple. 
 
L’article 40.2 del Real Decret 500/1990 de 20 d’abril disposa que les bases d'execució 
del pressupost han d'establir el règim de les transferències de crèdit i l'òrgan competent 
per autoritzar-les en cada cas. 
 
Proposta: 

a) Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 7/2015, per 
transferència de crèdit, d’acord amb el següent detall: 
 

Partides que incrementen el seu crèdit 

Programa Econòmic Partida Import 
334 22608 Cultura i festes, despeses       19.400,00 €  

Total partides que incrementen el seu crèdit     19.400,00 €  
 
Partides que disminueixen el seu crèdit  

Programa Econòmic Partida Import 
011 31000 Interessos de préstecs         6.000,00 €  
151 22706 Contracte prestació serveis tècnics municipals         3.000,00 €  
161 22101 Aigua potable, subministraments i materials         3.000,00 €  
419 21213 Centre acollida animals, manteniment, conservació i reparació         1.000,00 €  
419 22113 Centre d'acollida d'animals, manutenció d’animals         1.200,00 €  
419 22199 Centre d'acollida d'animals, altres subministraments         1.000,00 €  
920 21300 Manteniment i reparació maquinària i utillatge         1.200,00 €  
920 22604 Despeses jurídiques          3.000,00 €  
Total partides que disminueixen el seu crèdit     19.400,00 €  
 

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. 
 
 
El Sr. Benjamí Mor explica que la partida de cultura i festes necessita disposar de més 
crèdit i que en altres partides hi ha crèdit que no farà falta. 
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La Sra. Cèlia Argilés manifesta que ells votaran en contra d’aquesta proposta, perquè és 
un pressupost modificat fora de termini. Diu que els pressupostos acaben el 31 de 
desembre i per tant, modificar ara un pressupost que ja està tancat no és legal. 
Diu que entenen que hi pot haver mancances però si no són per un fet provocat, és la 
setena modificació del pressupost que es fa i pensen que potser fa falta una certa 
previsió en la gestió i execució del pressupost. Diu que estan incrementant la despesa de 
cultura i festes en 19.400 € i és la partida que més ha sortit castigada al pressupost 2016, 
ja que és la que més s’ha penalitzat i rebaixat. Diu que no sap si aquest any vinent, amb 
la partida que tenen no hauran de fer el mateix i modificar-la contínuament. 
Diu que ja ho van comentar al ple en que es van aprovar els pressupostos, que de cara al 
2016, a no ser que es deixin de fer moltes activitats que ara es fan,  si s’han de continuar 
fent les mateixes, difícilment quadrarà la partida. 
 
El Sr. Alcalde diu que això ja ho van explicar. Diu que no es deixaran de fer activitats 
però es poden aconseguir les mateixes activitats i el mateix tipus d’actuacions, tal com 
va explicar el Sr. Joan Casola, però a millors preus. Diu que s’està treballant en això. 
Diu que malgrat aquest any, la partida de cultura i festes sigui d’un import inferior al de 
l’any passat, no s’ha de veure afectada la qualitat de les festes. 
 
El Sr. Benjamí Mor diu que hi ha partides en que estan segurs que podran estalviar 
diners. La Sra. Cèlia Argilés diu que teòricament això ja ha d’estar reflectit en el 
pressupost, responent el Sr. Benjamí Mor que no perquè encara s’ha d’acabar de lligar i 
que en els propers mesos s’acabarà de lligar. 
 
En aquest moment de la sessió s’incorpora la regidora Sra. Encarna Álvarez. 
 
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada amb els vots a favor del Sr. 
Alcalde i dels regidors/es Benjamí Mor, Encarna Álvarez, Joan Casola i Yolanda 
Horcajadas i amb els vots en contra dels regidors/es Cèlia Argilés, Georgina Badia i Eva 
Jorge. 
 
3.- APROVAR LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER COBRIR LES PLACES DE 
JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT. 
 
L'article 4 del Reglament 3/1995 de 7 de juny dels Jutges de Pau, aprovat per acord del 
Consell del Poder judicial, diu que els Jutges de Pau i els seus Substituts seran escollits 
per un període de 4 anys per la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia. 
L'article 5 del mateix Reglament diu que les  vacants per al càrrec de jutge de Pau titular 
i substitut s’anunciaran per l'Ajuntament respectiu amb la suficient antelació, mitjançant 
convocatòria pública amb indicació del termini i lloc de presentació d'instàncies. Es 
publicarà al Butlletí oficial de la província i mitjançant edictes al tauler d’anuncis de 
Casa la Vila i al propi jutjat de Pau. 
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D'acord amb el que disposa l'art. 101.2 de la Llei Orgànica del Poder judicial l'elecció 
de Jutge de Pau titular i substitut es farà pel Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de 
la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, entre les persones que reunint 
les condicions legals establertes, així ho sol.licitin.  
Si no hi ha sol.licitants, el Ple escollirà lliurement, amb subjecció als mateixos requisits 
de procediment. 
 
Atès que el proper mes de maig de 2016 es compleixen quatre anys des del nomenament 
de l’actual Jutge de Pau, titular i també de la seva substituta, cal iniciar els tràmits 
d’elecció de nou/va Jutge de Pau titular i substitut/a. 
 
Per això el Ple acorda per unanimitat dels seus membres assistents: 

a) Convocar públicament les vacants del càrrec de Jutge de Pau titular i substitut 
d’Artesa de Lleida i obrir un termini de 15 dies per tal que tots els interessats/des 
puguin presentar la seva instància per accedir al càrrec, la qual es presentarà a 
les oficines de Casa la Vila en horari de 8 a 2 del matí. 

 
 
4.- MOCIONS 
 
No se’n presenten. 
 
5.- INFORME DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA. 
 
Es dona compte dels següents decrets dictats per l’Alcaldia  

- D.A. núm. 150/2015 de 9 de desembre de concessió de subvencions 
nominatives. 

- D.A. núm. 151/2015 de 16 de desembre d’aprovació i liquidació de l’impost 
sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

- D.A. núm. 152/2015 de 16 de desembre d’aprovació i liquidació de l’impost 
sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

- D.A. núm. 153/2015 de 16 de desembre d’aprovació i liquidació de l’impost 
sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

- D.A. núm. 154/2015 de 16 de desembre d’aprovació i liquidació de l’impost 
sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

- D.A. núm. 155/2015 de 16 de desembre d’aprovació i liquidació de l’impost 
sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

- D.A. núm. 156/2015 de 16 de desembre d’aprovació i liquidació de l’impost 
sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

- D.A. núm. 157/2015 de 17 de desembre de reconeixement de no subjecció a 
l’impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
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- D.A. núm. 158/2015 de 17 de desembre de reconeixement de no subjecció a 
l’impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

- D.A. núm. 159/2015 de 22 de desembre d’aprovació i liquidació de l’impost 
sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

- D.A. núm. 160/2015 de 18 de desembre de concessió de llicències municipals 
d’obra. 

- D.A. núm. 161/2015 de 21 de desembre de reconeixement de complements de 
desenvolupament i perfeccionament professional. 

- D.A. núm. 162/2015 de 23 de desembre d’aprovació de l’expedient de 
modificació de crèdit 6/2015 a través de generació de crèdit finançat amb 
compromisos ferms d’aportació. 

- D.A. núm. 163/2015 de 28 de desembre d’aprovació de la quarta i última 
certificació de l’obra Espai poliesportiu cobert a Artesa de Lleida, modificat. 

 
6.- PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Cèlia Argilés formula un prec, relatiu a que en la relació de documents que 
consten en el registre d’entrada del ple celebrat el mes de desembre, hi havia una 
subvenció que concedia la Diputació de Lleida pels actes fets durant la tercera Setmana 
Cultural. Diu que tornen a demanar que revisin la història del nostre municipi i veuran 
que setmanes culturals al nostre municipi se n’han fet moltes més que tres. Diu que està 
molt be aquesta subvenció i també que es faci Setmana Cultural però cal fer una mica de 
correcció i enumerar-les be, perquè si no, sembla que a Artesa de Lleida només faci tres 
anys que es fan setmanes culturals i portem molts anys fent-ne amb una pila de gent que 
les ha treballat. Diu que per justícia s’haurien de re numerar les setmanes culturals. 
 
La Sra. Cèlia Argilés pregunta si respecte el local per als joves hi ha alguna cosa al 
respecte. 
 
El Sr. Joan Casola diu que fa una setmana van estar amb l’arquitecte al local que serà 
dels joves. Diu que van ser-hi el propietari del local, un representant dels joves i ell en 
representació de l’Ajuntament. Diu que el local reuneix les condicions que es necessiten 
i que segons l’opinió de l’arquitecte cal renovar la instal.lació elèctrica i la pròpia 
brigada de l’Ajuntament realitzarà els altres treballs que falten, com muntar les lavabos i 
alguns acabats com refer una paret que van tirar a terra. Diu que falta poca cosa i no 
seran necessària molta despesa per condicionar-lo. Diu que si hagués de funcionar com 
a Pub la insonorització del local no estaria garantida però no és el cas, ja que en principi 
ha de funcionar com a local privat i si no es complís el tema de sorolls, es podria 
instal.lar un limitador de so. 
Diu que avui mateix li ha comunicat aquesta situació a l’Alcalde i que serà aquest qui 
donarà les instruccions a la brigada i a l’electricista per realitzar els treballs. 
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Diu que el tracte és molt bo i la predisposició també i que el local està molt be i creu 
que tenim un grup de joves en aquest moment al poble amb molt bona predisposició 
perquè tot funcioni correctament. 
 
La Sra. Cèlia Argilés pregunta si del lloguer se’n continua fent càrrec la gent jove, 
responent el Sr. Joan Casola que si.  
El Sr. Joan Casola diu que el pròxim pas serà fer el contracte del qual es farà càrrec la 
gent jove. Diu que en principi existeix un preu establert que ja se sap quin és i que 
l’important és que s’han fet coses i s’ha tirat endavant i no creu que triguin gaires dies a 
signar-lo. 
 
El Sr. Alcalde diu que totes les costes de condicionament del local aniran a càrrec del 
propietari del local, malgrat es faci amb la brigada municipal. Diu que aquests costos es 
descomptaran de les primeres quotes de lloguer. 
 
La Sra. Cèlia Argilés pregunta com es podrà descomptar si les quotes de lloguer les 
pagarà la gent jove. 
El Sr. Alcalde diu que les pagarà el jovent de manera indirecta, ja que és l’Ajuntament 
qui els transferirà als joves l’import de la quota perquè ells la transfereixin al propietari 
del local. 
 
La Sra. Cèlia Argilés diu que ells sabran els triangles que estan creant, però que no es 
pot posar a treballar la brigada municipal en una obra en la que no intervé l’Ajuntament, 
sinó que ha d’anar a càrrec del propietari. Diu que és el propietari qui ha de contractar 
els paletes i operaris que consideri i no la brigada municipal i en tot cas, si s’ha de 
descomptar alguna quota d’arrendament serà un tracte al qual hauran d’arribar 
l’arrendador i l’arrendatari i en tot cas l’Ajuntament donarà les subvencions 
corresponents que la gent jove utilitzarà. 
 
El Sr. Joan Casola diu que és per un tema econòmic, ja que resultarà més econòmic si 
ho fa la brigada municipal i que els costos d’aquests treballs es reduiran de les quotes de 
lloguer. Diu que si no ho pot fer la brigada municipal ho faran uns particulars i costarà 
més diners. 
 
La Sra. Cèlia Argilés pregunta per a qui serà més econòmic, ja que si això ho ha de fer 
el propietari, és lògic que ho faci al seu gust i amb qui consideri més oportú. Es 
pregunta que passarà si hi ha qualsevol tipus de problema i diu que com administració 
pública no ens podem posar a casa d’un tercer a fer una obra. Diu que l’Ajuntament pot 
fer obres per a ell mateix però no per a un tercer. 
El Sr. Joan Casola diu que els hi va recomanar l’arquitecte i que era la manera de fer-ho 
més econòmic i més viable. 
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El Sr. Alcalde diu que la idea de fer-ho així és perquè el que faci la brigada municipal, 
si dona per pagar un mes o dos, es descomptaria de les quotes. 
La Sra. Cèlia Argilés diu que això ja ho entén i també entén que la finalitat de tot això 
sigui estalviar diners però el que no entén és que l’Ajuntament, que només disposa de la 
brigada i dels estris existent, es pugui posar a casa d’un tercer a fer una obra i pregunta 
qui assumirà la responsabilitat si passa qualsevol cosa, perquè no existeix cap contracte 
al respecte sinó que posem directament el personal a casa d’un tercer.  
Diu que no és lògic ni factible que l’ajuntament es pugui posar a casa d’un tercer a fer 
obres i es pregunta que passaria si una vegada fetes les obres l’associació de joves 
desapareix i el local no es lloga. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquesta és una hipòtesi que no contemplen però que valoraran el 
que diu la Sra. Cèlia Argilés. 
 
La Sra. Cèlia Argilés pregunta si se sap quan començarà a funcionar el poliesportiu, ja 
que s’ha passat la quarta certificació que sembla ser la última. 
 
El Sr. Alcalde contesta que en principi estan pendents d’una petita partida econòmica 
que va sobrar per poder destinar-la a fer un tancament amb tanca metal.lica per protegir 
la zona de lavabos i vestidors i la pista i una altra petita porta al passadís que dona al 
camp de futbol per tal que allò quedi protegit. 
Diu que s’està esperant la resposta de Sorigué. 
Diu que a nivell municipal hi ha la previsió de fer la vorera que va des del Passeig del 
Cementiri fins a l’edifici i que això s’ha de fer amb la brigada municipal i que la 
intenció seria poder inaugurar l’edifici al mes d’abril. 
 
La Sra. Cèlia Argilés pregunta si el bar del camp de futbol està acabat, responent el Sr. 
Alcalde que està molt avançat. Diu que falta l’enllumenat, el lavabo i les piques. 
 
La Sra. Eva Jorge diu que s’ha detectat que al poble hi ha diversos vehicles abandonats 
des de fa més de dos mesos, a diversos carrers i pregunta si s’ha fet alguna cosa al 
respecte. 
El Sr. Alcalde diu que pensa que la pregunta li va directa a ell i diu que ho te present i 
que posa cartes a l’assumpte. 
 
La Sra. Georgina Badia pregunta com quedarà el tema de la Bassa del Pla amb les obres 
de la carretera. 
El Sr. Benjamí Mor diu que està previst fer una escullera de pedres, de manera que 
quedarà una paret vertical que protegirà la bassa. 
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La Sra. Cèlia Argilés pregunta si han fet un modificat de projecte, responent el Sr. 
Benjamí Mor que sempre que han parlat amb els tècnics de l’obra ha estat previst 
d’aquesta manera. 
Diu que es van reunir amb ells aquesta setmana passada i que els van dir que les obres 
als ponts començarien el dia 11 de gener i que a partir d’aquesta data quedarà tallada la 
carretera durant uns tres mesos. 
Diu que caldrà buscar una ruta alternativa pels camins com el de Sant Ramon o el del 
Saladà i que els tècnics es van comprometre a adecentar-los per poder-hi passar en 
condicions. 
 
La Sra. Georgina Badia pregunta que saben sobre la denuncia que es va presentar d’un 
veí del Carrer Sant Ramon. 
La Sra. Yolanda Abadia, asseguda al públic, diu que quan es pugui pujar a la teulada 
quedarà resolt. 
La Sra. Georgina Badia diu que ella no ho preguntava al públic sinó als regidors de 
l’equip de govern. 
El Sr. Alcalde diu que aprofitant que la Sra. Yolanda és aquí present, ja ens ha donat la 
resposta de primera ma. 
La Sra. Yolanda Abadia diu que qui vulgui venir a casa seva a veure la fumera que te 
comprada pot venir i qui vulgui venir a veure que crema també, ja que a casa seva no es 
crema res que no sigui fusta. 
 
El Sr. Gabriel, assegut al públic diu que la regidora ho ha preguntat a l’equip de govern 
i no al públic, responent el Sr. Alcalde que això ja ho han dit. 
La Sra. Cèlia Argilés diu que l’important és que es solucioni el problema. 
 
I sense que existeixi cap més assumpte a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són 
les 21:00 hores del dia 4 de gener de 2016. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde dona la paraula al públic assistent i es produeixen les 
següents intervencions: 
 
La Sra. Imma Olomí pregunta com funcionarà el tema del contracte d’arrendament amb 
el jovent, responent el Sr. Alcalde que l’Ajuntament donarà una subvenció a 
l’associació de joves equivalent al cost del lloguer, cada mes, de manera que cada mes 
l’associació pagarà al propietari del local. Diu que l’Ajuntament subvencionarà el 
lloguer i que els joves seran els que llogaran el local. 
 
La Sra. Imma Olomí pregunta qui assumirà l’assegurança del local i la llum. 
El Sr. Alcalde diu que això són punts que s’han d’acabar de matisar. Diu que aquesta 
vegada no cauran en l’error de l’altra vegada i que fins que no estigui tot legal no es 
podrà entregar el local, però diu que cal pensar que només el que val el lloguer, al cap 



         

 

  
 
 
 
 

             

         

AJUNTAMENT 

D’ARTESA DE LLEIDA 

NIF P2504000G 

c. del Castell,3 – 25150 Artesa de Lleida 

Tel. 973 167 162- Fax 973167315 

email.- ajuntament@artesalleida.ddl.net 
http://artesalleida.ddl.net 

de l’any ja són molts diners per una associació. Diu que a part, durant l’any el jovent 
faran festes i segurament vindran a demanar ajudes. Diu que potser ells també hi hauran 
de posar de la seva part. Diu que tot això s’haurà de concretar però que el que no s’ha de 
fer és que tota factura que arribi del jovent s’hagi de pagar des de l’Ajuntament i que 
ells també han de ser autosuficients amb les seves activitats. 
La Sra. Imma Olomí diu que ella no ha dit res de tot això, només ha preguntat com 
anirien les coses. 
 
La Sra. Imma Olomí diu que a l’anterior ple la Sra. Cèlia Argilés havia fet un pregunta i 
no se li havia donat resposta respecte el manteniment de la Llar de Jubilats. 
 
La Sra. Encarna Álvarez diu que es va dir que es donava una subvenció de 6.000 € als 
jubilats i que això no es cert. 
 
El Sr. Ramon Badia diu que l’anterior ple era extraordinari i no es podia dir res però que 
ell va parlar amb la Sra. Cèlia Argilés i ella li va dir que els números que havia dit eren 
els del pressupost.  
Diu que atès que hi ha moltes entitats al municipi, això pot provocar enfrontaments 
entre les diferents entitats, ja que els imports que es van donar no son veritat. 
 
La Sra. Encara Álvarez diu que aquella quantitat era el manteniment de l’edifici però no 
que es donés una subvenció a la Llar de Jubilats. 
 
La Sra. Cèlia Argilés diu que ella només va llegir les partides del pressupost. 
 
El Sr. Ramon Badia diu que algú li va comentar que tenien moltes ajudes de 
l’Ajuntament i que això no és així. 
 
La Sra. Encarna Álvarez diu que la partida de subvencions a les diferents associacions 
puja 15.000 € i que els 6.000 € són per al manteniment de l’edifici. 
 
El Sr. Ramon Badia diu que a l’edifici dels jubilats hi van moltes associacions i entitats 
i no només ells. 
 
El Sr. Gabriel Garros pregunta com es donen les subvencions si lineals o aleatòries, 
responent el Sr. Alcalde que es donen en funció de la necessitat de cada grup. El Sr. 
Alcalde diu que en el cas de la coral, si es creen unes necessitats més grans, 
l’Ajuntament veurà fins on pot arribar. 
El Sr. Gabriel diu que podrien arribar a pagar-los el cost del director de tot l’any. 
El Sr. Alcalde diu que li sembla que això ja ho fan. 
El Sr. Gabriel diu que li sembla que no ho fan, ja que ells paguen una quota. 
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El Sr. Alcalde diu que ell tenia entès que la subvenció que rep la Coral era per l’import 
del que cobrava el director. 
El Sr. Gabriel diu que ells es paguen una quota per assumir aquest cost i que creu que el 
millor seria que les subvencions fossin del mateix import per a totes les associacions. 
El Sr. Alcalde diu que això no seria correcte perquè cada associació fa activitats 
diferents i té un nombre de membres diferent. 
 
El Sr. Alcalde li diu al Sr. Gabriel que ja sap que quan l’any passat van anar a TV-2 a 
cantar la Missa, van rebre una subvenció de 200 € sense demanar res. 
El Sr. Gabriel diu que no sap a que van venir aquells 200 €. 
El Sr. Alcalde diu que va ser per haver representat el poble en una activitat a fora i li 
demana al Sr. Gabriel si ho troba be o malament. 
El Sr. Gabriel respon que ho troba malament. 
El Sr. Alcalde diu que si això ho troba malament, creu que serà difícil que es puguin 
entendre. 
 
El Sr. Gabriel diu que ell no ho troba be. 
El Sr. Alcalde diu que la persona amb la que va parlar sí que estava contenta. 
 
El Sr. Gabriel diu que dona la impressió que amb els diners dels contribuents tenen la 
ma molt oberta i que amb els diners de tots s’ha d’anar molt en compte. 
El Sr. Alcalde diu que van molt en compte. 
El Sr. Gabriel diu que segons per a que tenen les mans molt obertes i segons per a que 
molt tancades. 
El Sr. Alcalde diu que no hi està d’acord ja que tota associació que ve, se la mira 
d’atendre de la millor manera possible en funció de les seves necessitats. 
 
El Sr. Alfons Batlle pregunta si es pot saber quan costa al poble el manteniment de la 
gossera, responent el Sr. Alcalde que ho contestarà al proper ple. 
Diu que en l’últim Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal, ell personalment va 
defensar aquest tema perquè tots els municipis del Segrià tenim un problema important 
com és els diners que costen els gossos.  
Diu que així com en el seu dia, amb l’Eulàlia van ser els impulsors de que es posés en 
marxa la gossera d’Alcanó, quan estava completament encallada, en aquest últim ple va 
demanar que es podia fer per sortir-ne, perquè ara a Artesa, d’alguna manera, paguem 
doblat, perquè hi ha municipis que, per estrany que sembli, en tot l’any no hi han portat 
ni un gos i això passa perquè no hi ha sensibilitat. Diu que com que no es just que 
alguns pobles amb més sensibilitat acabin pagant la despesa de tots, va fer aquest 
comentari, no amb la idea de marxar sinó perquè d’una despesa que és de tota la 
comarca del Segrià se’n facin càrrec tots els municipis per igual. Diu que els gossos 
costen molts diners. 
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La Sra. Cèlia Argilés pregunta si es podria tancar la gossera d’Artesa, responent el Sr. 
Alcalde que amb tot el treball que fan les persones que s’hi dediquen de manera 
altruista, en un principi van aconseguir reduir-la fins a 7 o 8 animals, però que ara ja hi 
torna ha haver al voltant de 20 gossos. 
Diu que aquest any passat s’han trobat en tres ocasions amb caixes amb gossos i que la 
gent sap on els deixa i que a Alcanó només hi podem portar 5 gossos a l’any. A partir 
del 6è estem penalitzats i val molts diners. Diu que caldrà plantejar-se si ens gastem 
molts diners d’una sola vegada i ho acabem. Diu que ho han de parlar amb la protectora. 
 
La Sra. Imma Olomí pregunta si l’associació cultural La Femosa no rep cap subvenció 
tot i ser l’entitat cultural més antiga i que ha aportat molta cultura i història al poble. 
Pregunta que s’ha de fer, si s’ha de sol.licitar a l’Ajuntament i quan temps fa que no es 
dona res a La Femosa. 
El Sr. Alcalde diu que des de l’any 2011 quan van entrar. 
La Sra. Imma Olomí pregunta si no són socis de La Femosa, responent el Sr. Alcalde 
que ell si. 
El Sr. Alcalde diu que al no sol.licitar la subvenció no se n’han assabentat. 
La Sra. Imma Olomí diu que estem parlant d’una entitat que edita una revista cada dos 
mesos i en la que hi està treballant un seguit de gent de manera molt altruista. Diu que si 
no fos per aquesta revista, i per la gent que va a visitar gent gran del poble i els 
expliquen històries d’abans, la història del poble no es tindria com es té. 
 
La Sra. Encarna Álvarez diu que al poble hi ha moltes entitats altruistes com La 
Femosa. 
La Sra. Imma Olomí diu que estem parlant d’una entitat de més de 40 anys d’antiguitat, 
que treia una revista cada mes i que va passar a treure-la cada dos mesos perquè cada 
vegada és més difícil. 
La Sra. Encara Álvarez diu que això ella no ho discuteix, però que no és la única 
associació. 
La Sra. Imma Olomí diu que és la única que no ha rebut subvenció. 
El Sr. Benjamí Mor diu que això quedarà corregit aquest any, ja que aquest any sí que 
rebrà una subvenció. 
La Sra. Imma Olomí diu que si es rebrà amb efectes retroactius o es començarà aquest 
any, responent el Sr. Alcalde i el Sr. Benjamí Mor que començaran aquest any. 
El Sr. Alcalde diu que atorgaran la subvenció tan aviat com es sol.liciti per escrit. 
El Sr. Alcalde diu que no hi ha res a dir perquè molts pobles voldrien tenir una revista 
com aquesta. 
La Sra. Imma Olomí diu que molts pobles ja l’han perdut. 
 
El Sr. Carles Gausachs diu que l’any passat es va fer un calendari per les cases i 
pregunta si aquest any també es farà. 
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El Sr. Alcalde diu que aquest any també es farà i que ja arribarà. Demana disculpes pel 
retard degut a una qüestió d’impremta i per unes fotos que faltaven. 
 
La Sra. Imma Olomí pregunta si és molt car aquest calendari i diu que potser no faria 
falta gastar tants diners en un calendari. 
 
El Sr. Gabriel Garrós diu que tenen les mans molt obertes per aquí i molt tancades per 
allà. 
El Sr. Alcalde li demana on estan tancades, responent el Sr. Gabriel que a La Femosa. 
El Sr. Alcalde diu que això ja està corregit. 
El Sr. Gabriel diu que han aprovat una modificació de crèdit i que si s’ha de reduir 
despesa que ho facin per aquí i per allí. Diu que podrien reduir amb el calendari. 
El Sr. Benjamí Mor li diu al Sr. Gabriel Garros que això és segons el seu parer però que 
si ho preguntem a algú altre, potser pensarà diferent. 
 
La Sra. Imma Olomí pregunta quan val fer aquest calendari, responent el Sr. Alcalde 
que més de 2.000 €. 
 
El Sr. Gabriel Garros diu que l’any passat hi havia una foto aèria i pregunta quan va 
costar. 
La Sra. Àngels Florensa diu que la foto no va valer res i li pregunta al Sr. Gabriel si no 
ha vist el nom de sota la foto. 
El Sr. Gabriel Garros contesta que no l’ha vist perquè no el te aquest calendari. 
La Sra. Àngels Florensa diu que si l’hagués tingut hagués vist el nom. 
El Sr. Gabriel Garrós diu que com l’ha de tenir si a casa seva no li van portar i que si es 
reparteix per totes les cases, ell no l’ha d’anar a buscar a l’Ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde diu que es va repartir per totes les cases i es va informar que qui no el 
tingués el podia passar a recollir per l’Ajuntament. 
 
El Sr. Ramon Badia diu que s’ha de fer poble i no destruir-lo, ja que La Femosa és una 
entitat cultural però les altres entitats també treballen gratuïtament. Diu que ells s’han 
trobat en ocasions d’haver d’acompanyar avis o esperar a que acabin les donacions de 
sang per tancar i que no tenen cap obligació de fer-ho però ho fan a gust. Diu que no 
vulguem posar-nos medalles perquè si no anem malament. 
 
El Sr. Miquel Mazarico pregunta sobre els micro talls de subministrament elèctric que 
hi ha cada dia i diu que és culpa de la companyia. Diu que es vergonyós i  que aquesta 
setmana passada n’hi ha hagut cada dia. 
 
El Sr. Alcalde diu que han demanat informació al respecte i que estan pendents de rebre 
resposta. 
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El Sr. Alcalde li diu al Sr. Miquel Mazarico que en l’últim ple havia demanat l’import 
dels tiquets de la festa major. Li pregunta si ja té l’escrit que va demanar, responent el 
Sr. Miquel Mazarico que sí i que ja se’l mirarà. 
 
El Sr. Alcalde li diu al Sr. Miquel Mazarico que vol fer un comentari respecte la carta 
que va llegir al Ple i que després va publicar a La Femosa. 
Diu que ell, no ha parlat mai de mala gent. Diu que ell no l’ha dit mai aquesta expressió. 
Diu que va repassar la gravació del Ple i que això no ho va dir.  
Diu que li sap greu que això hagi sortit publicat perquè no es una expressió que ell 
utilitzi i encara menys amb gent del poble o amb qui ell pugui tenir diferències.  
Diu que ell podrà parlar de mala gent respecte aquell que actuï amb violència, però no 
en aquest cas i lamenta que ho hagi publicat. 
 
La Sra. Imma Olomí li diu al Sr. Alcalde que al seu programa es definien com la bona 
gent. 
La Sra. Encarna Álvarez diu que al dir bona gent no es referien a ells mateixos sinó a tot 
el poble. 
El Sr. Alcalde diu que en l’acte de campanya ell va demanar si el volia llegir la persona 
que l’havia escrit que és el Sr. Joan Gallart i que a l’acabar deia “així som la bona gent 
d’Artesa de Lleida”. Diu que, tot i que no recorda que hi deia abans, en cap moment es 
referia només a l’equip seu. 
La Sra. Imma Olomí diu que és una expressió molt desafortunada i que semblava que es 
referís a ells que es presentaven. 
El Sr. Alcalde diu que no es veritat i que feia referència a tot l’escrit i li demana al Sr. 
Joan Gallart, que es present al públic, si ell mateix ho pot matisar. 
 
El Sr. Joan Gallart diu que en els últims quatre o cinc anys, si no hi ha hagut cap ajut a 
La Femosa, mai cap representant de la mateixa ha vingut a sol.licitar-ne o reclamar-ne 
cap. 
Diu que mai hi ha hagut cap contacte. Diu que hi ha hagut una separació des del primer 
dia i que vol recalcar que li agradaria que les entitats i associacions d’Artesa, són Artesa 
i que si es parteix d’aquesta base, moltes coses aniran millorant. 
Diu que ell s’ha donat compte que l’Ajuntament és com una ONG i que la gent que 
demana, en treu i molt. 
El Sr. Gabriel Garros diu que quasi massa. 
 
El Sr. Joan Gallart diu que l’important és que hi hagi diàleg i diu que fa poc, el 
president de La Femosa li va comentar que l’Ajuntament no els havia ajudat gents i que 
ell li va preguntar si això ja ho havia comunicat a l’Ajuntament i a l’alcalde i que el 
president li va dir que no. Diu que d’això ja en fa un mes i mig o dos. 
Diu que si el president de l’entitat no ha parlat mai amb l’Ajuntament no es pot queixar. 
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El Sr. Joan Gallart diu que referent als escrits, mai s’ha posat en dubte la gent d’Artesa. 
Diu que potser aquella expressió pot semblar dolenta o mal feta i que potser en aquell 
moment la idea de separació i de bona gent o mala gent, la feia més que la interpretació, 
el pensament d’uns o altres. 
 
El Sr. Gabriel diu que si en la presentació de la candidatures diuen que ells són la bona 
gent, això vol dir que els altres són dolents. 
 
El Sr. Alcalde diu que recorda que l’escrit parlava d’allunyar d’Artesa la paraula 
oposició i a partir d’aquí deia que així som la bona gent. 
 
La Sra. Imma Olomí diu que l’oposició hi ha de ser sempre. 
 
El Sr. Alcalde diu que l’oposició d’ara és molt diferent de la de fa mig any. Diu que és 
totalment diferent.  
Diu que es diferent a millor i que té un estil completament diferent. 
El Sr. Miquel Mazarico pregunta per què, responent el Sr. Alcalde que perquè avui es 
parla de les coses que es poden millorar. 
El Sr. Miquel Mazarico pregunta de que es parlava abans, responent el Sr. Alcalde que 
abans només s’entrava directament a criticar. 
Diu que la seva percepció és que avui, l’equip de l’Entesa és molt millor del que hi 
havia fa mig any. 
 
El Sr. Emili Pijuan li diu al Sr. Aldalde que si tant malament ho feien, per què li 
acabava donant sempre la raó, ja amb els temes que va tractar ell, sempre li va acabar 
donant la raó i si no, que miri les actes. 
El Sr. Alcalde diu que si, que es veritat, però que també es cert que no era l’únic del seu 
equip, que eren quatre. 
El Sr. Emili Pijuan li diu al Sr. Alcalde que ho posa tot al mateix sac. 
El Sr. Alcalde diu que es veritat, que no ho ha dit be i li diu al Sr. Emili que ell era dels 
que parlaven poc i que quan parlava, com ell mateix ha dit, li donava la raó. Li diu que 
sempre li ha semblat una persona molt coherent. 
El Sr. Miquel Mazarico pregunta si els demés no, si els demés són mala gent. 
El Sr. Alcalde li diu al Sr. Miquel Mazarico que la interpretació de mala gent la fa ell. 
 
El Sr. Ramon Badia di que li sembla que van malament perquè tots son del poble i que 
aquí no hi ha ni guanyadors i perdedors. 
 
El Sr. Alcalde diu que lamenta haver dit que l’equip de l’Entesa d’ara és diferent del 
d’abans. Diu que ell ho interpreta així i que a ell li agrada més aquest d’ara. 
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El Sr. Miquel Mazarico li diu al Sr. Alcalde que el seu equip ara, també es diferent i li 
pregunta si és millor o pitjor. 
El Sr. Alcalde diu que és diferent. 
El Sr. Miquel Mazarico diu que ells no l’han etiquetat però li diu al Sr. Alcalde que ell 
si que ho fa. 
El Sr. Alcalde diu que el tarannà que tenien a ell no li agradava. 
El Sr. Miquel Mazarico li pregunta per què no li agradava, responent el Sr. Alcalde que 
perquè la dinàmica que tenien als plens a ell no li agradava i pensa que era poc 
constructiva. 
El Sr. Miquel Mazarico diu que els plens els hi preparaven ells, perquè el Sr. Alcalde no 
parlava. 
El Sr. Alcalde diu que si, que es correcte. 
El Sr. Miquel Mazarico li pregunta si això ho veu normal. 
 
La Sra. Cèlia Argilés diu que el fet de pensar diferent no ha de ser titllat ni de millor ni 
de pitjor, simplement és diferent i diu que ells són oposició, agradi o no la paraula, 
perquè són oposició i perquè en unes eleccions guanya la majoria i en aquest cas la 
majoria és de CiU.  
Diu que quan ells s’ofereixen als llocs i d’entrada no els hi volen, només els queda fer el 
paper que fan als plens, com és estudiar-se la documentació i intentar, des del màxim de 
les seves possibilitats, aportar coses positives, com per exemple, la salvatjada que a ella 
li sembla que faran ara amb aquestes obres, perquè estem realitzant obres sense cap 
tipus de llicències ni permisos. Diu que les obres que fan fer a la brigada, en molts casos 
traspassen la línia d’allò que és correcte, perquè no tenim una brigada preparada. Diu 
que ara la volen posar a fer obra privada. 
 
Diu que ells com oposició, l’únic canal que tenen és venir al ple i per això pregunten tot 
allò que no se’ls explica de cap altra manera. 
Diu que la única feina que tenen és aquesta. Estudiar la documentació que tenen i 
formular preguntes sobre els temes, per intentar aportar, perquè tots volem fer poble. 
Diu que ells són els primers, ja que tota la vida ho han fet i tota la vida ho han demostrat 
i ho continuaran demostrant. 
 
Diu que si les entitat, per obtenir subvenció, algunes no cal que facin res però altres si 
que ho han de fer, que no es preocupin que des de La Femosa, per la part que a ella li 
toca, miraran les instàncies que han presentat a l’Ajuntament i si no se n’ha presentat 
cap ja les presentaran, però no hauria de ser aquesta la ideologia, perquè si tothom 
treballa pel poble, tothom ha de tenir poc o molt del municipi, en la mesura que l’equip 
de govern decideixi, que per això és qui mana.  
Diu que no els ha de saber greu que l’oposició formuli preguntes i que moltes vegades 
els diuen que això ho podien dir abans.  
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Pregunta quan poden dir-ho. Diu que és l’equip de govern que hauria d’informar-los 
com per exemple de l’obra del pavelló. Diu que estava previst que s’acabés al setembre 
i que ja som al desembre i que no passar res però que si els haguessin informat al 
respecte, ja no haurien hagut de preguntar. 
Diu que aquesta és la única opció que tenen de poder fer poble i que no val entrar en 
aquestes dialèctiques. Diu que tots treballen pel poble però que tenen diferents visions i 
que el lloc on manifestar-les és aquí. 
 
El Sr. Benjamí Mor diu que de vegades han considerat les propostes del grup de 
l’Entesa perquè han considerat que tenen raó. 
 
La Sra. Cèlia Argilés diu que ells intenten aportar el màxim perquè les coses es facin be 
i que quan veuen coses que clamen el cel, les han de dir. 
Diu que la lectura de les paraules del pressupost, tal i com està escrit, respecte els 
jubilats, venia perquè al ple anterior es va dir que els jubilats s’ho pagaven tot, i 
repeteix, tot. 
Diu que no es que ells no vulguin que als jubilats no s’inverteixi, que si que ho volen. 
Diu que volen que s’inverteixi als jubilats, als joves i a tothom. 
Diu que es va dir que ells no volien que s’invertís als jubilats i això no és cert. 
 
La Sra. Imma Olomí diu que com a ciutadana d’Artesa ve als plens i diu que de vegades 
els regidors fan converses entre ells com si no portessin els plens gaire preparats. 
La Sra. Encarna Álvarez li diu a la Sra. Imma que això ja ho va dir una altra vegada i 
que aquest és el seu punt de vista, la seva percepció. 
La Sra. Imma Olomí diu que dona la sensació que la Sra. Cèlia Argilés els està 
alliçonant i que des del públic dona aquesta sensació. 
El Sr. Alcalde diu que li agraeixen. 
 
El Sr. Ramon Badia diu que la Sra. Cèlia Argilés és una persona molt preparada perquè 
porta molts anys i és una gran professional i que això es nota. 
La Sra. Imma Olomí diu que hi està d’acord. 
 
El Sr. Alcalde diu que fa quatre anys, quan ell va entrar com Alcalde la Sra. Cèlia 
Argilés va impartir un curs de quatre hores seguides, sense parar. Diu que li pot explicar 
moltes coses i li agraeixen. 
 
La Sra. Imma Olomí diu que els punts a l’hora de penjar-se les medalles, no només se 
les ha de posar l’Ajuntament sinó tothom que hi ha. 
El Sr. Alcalde diu que l’Ajuntament és el poble. 
La Sra. Imma Olomí diu que l’Ajuntament és la majoria. 
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El Sr. Gabriel Garros pregunta qui va pagar l’orquestra de fi d’any, responent el Sr. 
Alcalde que es va pagar al 50% l’Ajuntament i la Nicol. 
El Sr. Gabriel pregunta perquè quan es fa cinema no en paga el 50% la Nicol, responent 
el Sr. Alcalde que ja li proposaran. 
El Sr. Gabriel diu que per fer ball fan pagar el 50% i per fer cinema no i diu que tenen la 
ma ampla per alguna cosa i estreta per l’altra. 
El Sr. Alcalde diu que va ser una fórmula que va anar be per tothom. 
La Sra. Cèlia Argilés diu que per tothom no, perquè pels que van anar al sopar no. 
El Sr. Alcalde pregunta si es perquè hi van perdre una mica, responent la Sra. Cèlia 
Argilés que hi van perdre. 
El Sr. Gabriel diu que calia fer pagar els que només volien anar al ball i que amb els 
diners dels altres tenen la ma ampla. 
El Sr. Alcalde diu que els diners són de tots i que els gestionen tot el be que poden i 
amb molta cura. 
El Sr. Gabriel diu que des del seu punt de vista no els gestionen gens be. 
El Sr. Alcalde diu que això ja ho saben i que no es fa tot al gust de tothom. 
 
La Sra. Mª Àngels Florensa diu que les fotos que es donen al calendari són gratuïtes i 
que les fotos que fa ella pels jubilats també les dona gratuïtament. 
El Sr. Alcalde diu que tot això ho agraeixen. Diu que es fa de manera altruista i el poble 
ho agraeix. 
 
La Sra. Imma Olomí li pregunta al Sr. Alcalde si ell paga per ocupació de via pública 
per tots els vehicles que aparca a la via pública. 
El Sr. Alcalde contesta que no paga per això. 
La Sra. Imma Olomí li pregunta per què. 
El Sr. Alcalde diu que ell té una ocupació de via pública i que en aquest moment es cert 
que hi té quatre o cinc vehicles que no els ha de tenir. 
La Sra. Imma Olomí pregunta si només treu quatre o cinc vehicles, responent el Sr. 
Alcalde que no, que la Sra. Imma Olomí es deu referir als que te estacionats de fa dies. 
El Sr. Alcalde diu que els que treu i entra cada dia, ho fa com ho pot fer tothom. 
La Sra. Imma Olomí diu que allò és un negoci perquè pot posar-hi “oferta” per 
vendre’ls i un altre pot tenir una terrassa d’un bar a la via pública i ocupar un espai 
púbic i pregunta per què aquell haurà de pagar i el Sr. Alcalde no. 
 
El Sr. Alcalde diu que això ja es va criticar i van decidir que no. 
La Sra. Imma Olomí pregunta qui ho va decidir, responent el Sr. Alcalde que, com que 
tenien majoria, l’equip que tenia majoria. 
La Sra. Imma Olomí li diu al Sr. alcalde que té un favoritisme davant el poble. 
El Sr. Alcalde diu que ell no té cap favoritisme. 
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La Sra. Imma Olomí li pregunta al Sr. Alcalde que si ella vol fer obres, se li perdonarà 
l’impost d’obres. 
El Sr. Alcalde diu que aquesta és una norma que ja hi havia abans i que parlant d’obres 
diu que fa dos anys es van cuidar que les persones que tenen una minusvalia es 
beneficien d’un impost d’obres reduït. Diu que això abans no hi era i no se n’havia 
cuidat ningú. 
 
La Sra. Imma Olomí diu que ella està parlant d’un negoci que hi ha al poble i que en 
aquest cas és el del Sr. Alcalde, però que imaginem que fos d’un altre. Diu que ella es 
preguntaria per què aquella persona no paga i les altres si. 
El Sr. Alcalde diu que hi ha altres tallers al poble i també ocupen els carrers i ell no s’hi 
posa i diu que hi ha moltes coses on ell no s’hi posa. 
Diu que els bars tenen una llicència que ja tenien abans i que ells no han fer res de nou 
amb això. Diu que tots els tallers ocupen via pública. 
 
El Sr. Benjamí Mor diu que si un va al taller i aparca el cotxe davant del taller no li 
traurà ningú. 
El Sr. Alcalde diu que abans de ser alcalde ho tenia igual i ningú li havia dit res. 
La Sra. Imma Olomí diu que això ja ho pensa des d’abans que fos alcalde. Diu que 
sempre ha pensat que si els bars, per la terrassa paguen, el Sr. Alcalde devia pagar 
encara més. 
El Sr. Benjamí Mor pregunta quan paguen els altres tallers pels tractors i la maquinària 
agrícola que tenen aparcats davant els seus tallers. 
La Sra. Imma Olomí diu que els altres tallers ocupen un espai propi i no ocupen via 
pública. 
 
El Sr. Benjamí Mor li diu a la Sra. Imma Olomí que si ella porta el cotxe al taller no li 
traurà ningú i estarà ocupant el carrer. Li pregunta si algú li farà pagar res. 
La Sra. Imma Olomí diu que si porta el cotxe a repara és diferent. 
El Sr. Benjamí Mor diu que es igual si el porta a reparar o no i li pregunta a la Sra. 
Imma Olomí si pot aparcar el cotxe davant el taller. La Sra. Imma Olomí pregunta per 
què voldria aparcar ella el cotxe davant el taller. 
El Sr. Benjamí Mor diu que tal i com ella podria aparcar-lo, el Sr. Alcalde aparca els 
seus i li torna a preguntar a la Sra. Imma Olomí si pot aparcar el seu cotxe davant el 
taller, responent la Sra. Imma Olomí que si vol també el pot aparcar a la placeta de 
l’Església. 
La Sra. Imma Olomí diu que els cotxes no ocupen només el Passeig del Cementiri, ja 
que moltes vegades ocupen el carrer de dalt, perquè hi ha cotxes que no es mouen d’allí.  
El Sr. Alcalde diu que si, i que això ja ho ha dit. 
La Sra. Imma Olomí diu que si, però li diu al Sr. Alcalde que no li dona una resposta. 
El Sr. Benjamí Mor diu que la resposta ja li dona ell. 
La Sra. Imma Olomí li diu al Sr. Benjamí Mor que no parla amb ell. 
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El Sr. Benjamí Mor torna a preguntar si allí no hi pot aparcar qualsevol i diu que 
busquen tres peus al gat quan no hi són. 
Diu que aquell carrer és lliure i públic i hi pot anar a aparcar tothom. 
 
El Sr. Gabriel Garrós diu que ja que el carrer és públic, els cotxes no haurien de 
molestar els altres vehicles que volen passar. 
El Sr. Benjamí Mor li pregunta al Sr. Gabriel si li molesten els cotxes, responent el Sr. 
Gabriel que a la maquinària agrícola gran si i diu que de vegades, les recol·lectores 
grans han hagut de parar perquè hi ha cotxes que molesten. 
El Sr. Benjamí Mor pregunta si en aquest cas els cotxes s’han tret i la recol.lectora ha 
pogut passar, responent el Sr. Gabriel Garrós que si i que només hauria faltat que no 
s’haguessin tret. 
El Sr. Benjamí Mor diu que tothom que te un negoci davant de casa i necessita aparcar 
ho fa i no li treu ningú. 
El Sr. Gabriel Garrós diu que ell ficarà el cotxe travesser al carrer i que quan algú vulgui 
passar ja el retirarà però que aquell s’haurà d’esperar. 
El Sr. Benjamí Mor diu que s’haurà d’esperar si té el cotxe legalment aparcat al carrer. 
 
El Sr. Antonio Aguilera diu que les terrasses dels bars haurien de tenir unes mesures i 
que el bar de la cantonada que no sap com es diu, a l’estiu, ocupa tota la vorera. Diu que 
al seu entendre això és il.legal perquè la vorera no disposa dels metres que ha de tenir. 
El Sr. Alcalde diu que si que tenen uns metres establerts però que les taules son mòbils. 
El Sr. Antonio diu que això no s’hauria de fer i creu que donar permís per això no es 
normal. Diu que és refereix al bar de l’Hogar i que per allí no es pot passar. 
 
El Sr. Antonio Aguilera diu que a la plaça Albizies hi ha un cartell d’una empresa 
promotora que representa un perill quan fa vent i que pot donar algun disgust. Diu que 
el pati d’aquella casa és un niu de rates. 
El Sr. Alcalde diu que han parlat diverses vegades amb el propietari i que és 
incorregible i que l’últim que els va dir és que si no ho tenien be que ho netegessin. 
El Sr. Antonio Aguilera pregunta si no es podria expropiar aquest immoble. 
 
Artesa de Lleida, 4 de gener de 2016  
 
Vist i plau       La secretaria 
L’Alcalde 
 
 
 
  
Pere Puiggròs Compte     Anna Gallart Oró 


