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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
D’ARTESA DE LLEIDA 
 
Identificació de la sessió 
NÚM SESSIÓ : 2/2017 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DIA: 2 de febrer de 2017        
HORA: 20:00  hores. 
LLOC: Sala de Sessions de l'Ajuntament 
 
Hi assisteixen 
Pere Puiggròs Compte, (CiU), alcalde 
Benjamí Mor Nosas, (CiU), primer tinent d’alcalde 
Encarna Álvarez Fernández, (CiU), 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 
Eva Jorge Lucha (EA-AM), regidora 
Anna Gallart Oró, secretària interventora 
 
Ha excusat la seva assistència 
Georgina Badia Anglès (EA-AM), regidora 
 
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 provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 21 reguladora de 
la taxa pel servei de festes i similars. 
2.- Aprovar la moció referent als beneficis fiscals de l’IBI de les autopistes de peatge. 
3.- Aprovar la moció per l’adhesió al manifest “Casa nostra, casa vostra”. 
 
1.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚM. 21 REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE FESTES I 
SIMILARS. 
 
El Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 
a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
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En el cas de modificació de  les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
Es preveu que a partir del mes de febrer de 2017 l’Ajuntament ofereixi servei de ball a 
la Sala del Teatre. 
 
Es preveu que el cost del servei de ball s’equipari a la recaptació que es faci a la 
taquilla de la Sala, a raó de 2,5 € per persona. 
 
Proposta: 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 21, 
reguladora de la taxa per serveis de festes i similars 
Es modifica l’annex de tarifes apartat número 3, que queda redactat de la següent 
manera 
ENTRADES INDIVIDUALS (€/persona/sessió) 

Public general 
Teatre              5,0  €  
Ball            2,5  €  

ABONAMENTS INDIVIDUALS (€/persona/temporada) 

Public general 
Teatre            45,0   € 

Cinema            30,0   €  
 
ABONAMENTS REDUÏTS 

Pack de cinc sessions de cinema 

Cinema            10,0   € 
 
 
ABONAMENTS CONVINATS 

 

Individuals Familiar Jubilats 

    > 65 anys  

  8 a 65 anys  o pensionistes 

  1ª persona 2ª persona 3ª persona 4ª persona 5ª persona 6ª o més 1ª persona 2ª persona 
Teatre-
Cinema            65,0             65,0             60,0             40,0             20,0             10,0               5,0            60,0            40,0   
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Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al BOP , l’acord 
provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província 
 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la  Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per decret legislatiu 2/2004, podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el 
text íntegre de les modificacions efectuades. 
 
DEBAT: 
 El Sr. Joan Casola diu que molta gent a la qual agrada ballar i que aquesta idea 

d’organitzar classes de ball tots els dilluns ha anat força be. 
Diu que a idea és que es formi un bon grup de gent a la que agrada ballar i fer 
demostracions. 
Diu que el Sr. Josep Rebull, que dona classes de ball a Artesa i a altres municipis va 
proposar animar les sessions amb l’equip de música de l’Ajuntament i que 
l’Ajuntament ho va trobar una bona idea. 
Diu que a nivell municipal es pot donar aquest servei i que això pot atreure a més 
públic a les sessions de cinema. 
Diu que en tots els aspectes ho consideren una bona idea i que el preu de l’entrada al 
ball és simbòlic de 2,5 € per personsa. 

Ús de la Sala de la Llar del Poble 

Per activitats promogudes per particulars i empreses privades 300 euros/dia 

Fiança 500 €  

Per lloguer de l’escenari municipal segons disponibilitat 100 euros  

Ús de la Sala de la primera planta de la Llar de Jubilats 

Per activitats promogudes per particulars i empreses privades 120 euros/dia 

Fiança 50 €  
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Diu que l’Ajuntament no pagarà cap sou al Sr. Josep Rebull i que el que es recapti 
de les sessions de ball és el que es pagarà al Sr. Rebull. 

 
 El Sr. Josep Mª Esteve diu que els sembla una bona idea. L’únic que els sembla 

excessiu és que tot el que es recapti s’ho quedi el Sr. Josep Rebull i considera que 
una part del que es recapti se l’hauria de quedar l’Ajuntament. 
 

 La Sra. Yolanda Horcajadas i el Sr. Joan Casola diuen que de moment es farà una 
prova i que si l’activitat va molt be es poden revisar les condicions. 
Diuen que en principi tot el que es recapti serà pel Sr. Josep Rebull però que es pot 
valorar si consideren que és molt. 
Diuen que les despeses pel municipi són mínimes i que l’Ajuntament les assumeix 
com un servei més del poble. 

 
 El Sr. Josep Mª Esteve diu que els regidors del seu grup s’abstindran. 

 
 El Sr. Joan Casola diu que amb les sessions de ball s’ambientaran amb l’equip de 

música de l’Ajuntament i que les úniques despeses de l’Ajuntament seran de llum i 
calefacció. 

 
 El Sr. Josep Mª Esteve diu que l’únic que no troben be és que, tot el que es recapti 

sigui en benefici exclusiu del Sr. Josep Rebull i que si l’Ajuntament també es 
beneficiés en part de la recaptació, no semblaria que es deixi al benefici d’un 
particular.  
Diu que d’aquesta manera sembla que s’utilitzi la Sala en benefici privat. 

 
 El Sr. Joan Casola diu que ell no s’ho agafa com una cosa privada. 

 
 El Sr. Alcalde diu que la idea és oferir un serveis als veïns/ïnes del poble per gaudir-

ne, independentment que pugui venir gent de fora. 
 
 La Sra. Yolanda Horcajadas diu que potser a l’estiu el Sr. Josep Rebull farà ball a 

les piscines i no cobrarà. 
 

 El Sr. Joan Casola diu que ho valoraran. 
 

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

 
2.- APROVAR LA MOCIÓ REFERENT ALS BENEFICIS FISCALS DE L’IBI DE 
LES AUTOPISTES DE PEATGE 
 
Es proposa aprovar la següent moció presentada pel grup de l’Entesa Artesenca. 
 
MOCIÓ REFERENT ALS BENEFICIS FISCALS EN L’IBI DE LES 
AUTOPISTES DE PEATGE 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El món local pateix les disfuncions d’un sistema de finançament municipal que s’ha 
demostrat insuficient per a cobrir el conjunt de necessitats de despesa dels Ajuntaments. 
A part de no atendre la reivindicació històrica del municipalisme per un sistema de 
finançament més just, l’Estat espanyol ha aprovat diverses normatives que han tingut un 
impacte negatiu en les finances locals, sense articular les corresponents compensacions 
econòmiques o bé sent aquestes clarament insuficients. 
L’atorgament de beneficis fiscals a les empreses concessionàries de les autopistes de 
peatge és un clar exemple de com una mesura adoptada per l’Estat espanyol ha 
repercutit directament sobre els ingressos municipals, reduint la recaptació de l’Impost 
sobre Béns Immobles (IBI) provinent de les autopistes. Les empreses concessionàries 
han gaudit d’un benefici fiscal del 95% de la base imposable de la Contribució 
Territorial Urbana, benefici que s’estendria com a màxim fins a la finalització de la 
concessió tal com estableix l’article 12 a) de la llei 8/1972, de construcció, conservació i 
explotació d’autopistes en règim de concessió. 
La posterior aprovació de la Llei d’Hisendes Locals reconvertia la Contribució 
Urbana en l’Impost sobre Béns Immobles i, mitjançant la Disposició Transitòria 
Segona, s’establia la transposició dels beneficis fiscals reconeguts per a la Contribució 
Urbana, fins a la data de la seva extinció o bé fins al 31 de desembre de 1992. 
Aquesta mesura adoptada per l’Estat espanyol repercutia directament sobre els ingressos 
municipals, reduint la recaptació de l’IBI provinent de les autopistes. Diversos 
municipis van considerar que era de justícia exigir una compensació econòmica a 
l’Estat en la mesura que una llei estatal havia provocat una minoració dels recursos 
municipals, i emparant-se en l’article 9.2 de la pròpia llei d’hisendes locals, que 
estableix que “les lleis per les quals s’estableixin beneficis fiscals en matèria de tributs 
locals determinaran les fórmules de compensació que corresponguin”. 
Per la seva banda, l’Estat sempre s’ha negat a compensar els municipis afectats 
provocant nombrosos litigis, amb sentències de diferents Tribunals Superiors favorables 
als municipis i una sentència final del Tribunal Suprem (STS 7142/2011) que donava la 
raó a l’Estat. 
La pròrroga de les diferents concessions a les empreses explotadores de les autopistes 
de peatge va provocar l’ampliació dels terminis per als beneficis fiscals, entre ells el de 
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l’Impost sobre Béns Immobles. Una vegada més l’Estat espanyol mostrava la seva 
deslleialtat institucional amb el món municipal, posant per davant els interessos de les 
grans empreses concessionàries. 
Aquesta ampliació de les concessions queda regulada al RD2346/1998, de 23 d’octubre, 
pel qual es modifiquen determinats aspectes de la concessió de “Autopistas, 
Concesionaria Española, Sociedad Anónima” (ACESA). La clàusula V del conveni 
que figura a l’Annex d’aquest decret estableix que, malgrat la concessió s’estén fins al 
31 d’agost del 2021, els beneficis fiscals recollits a l’article 12.a) de la llei 8/1972 es 
mantindrien només fins al 31 d’agost del 2016. Per tant, a partir d’aquest any 2017 les 
empreses concessionàries han d’abonar el 100% de l’IBI corresponent a les autopistes. 
Els municipis afectats per aquest decret són aquells pels qual transcorre algun dels trams 
de pagament de les següents autopistes: 

 AP-7, de La Jonquera a Tarragona 
 AP-2, d’Aitona a Banyeres del Penedès 
 C-32, de Montgat a Palafolls 
 C-33, Barcelona a Montmeló 

La mateixa clàusula V del conveni estableix que els concessionaris de les autopistes 
hauran d’abonar 20,9M€ a l’Estat durant els darrers 5 anys de la concessió, és a dir, 
durant el període 2017-2021, a raó d’un 20% anual.  
Les continues mesures adoptades els darrers anys per l’Estat espanyol en favor de les 
grans corporacions en àmbits estratègics com l’energia, telecomunicacions, 
infraestructures, etc. ens obliga a vetllar per la extinció definitiva d’aquest benefici 
fiscal que gaudeixen les empreses concessionàries de les autopistes. 
Per tots aquests motius, es proposa d’adopció dels següents 
ACORDS 
Primer. Donar compliment a la finalització del benefici fiscal que gaudeixen les 
autopistes encarregant als serveis de gestió tributària responsables del padró de l’IBI 
que facin les gestions i actuacions necessàries per garantir el cobrament del 100% de la 
quota de l’IBI a l’empresa concessionària. 
Segon. Demanar al Govern de l’Estat espanyol que no aprovi cap altra mesura destinada 
a prorrogar els beneficis fiscals de les concessionàries de les autopistes de peatge. 
Tercer. Exigir a les empreses concessionàries i al Govern de l’Estat espanyol que en 
cap cas traslladin el major cost que suposa la supressió dels beneficis fiscals a les tarifes 
que paguen les persones usuàries. 
 
Quart. Instar al Govern de l’Estat espanyol que destini els imports pendents d’abonar 
pels concessionaris, recollits al RD2346/1998, a compensar els municipis afectats per la 
bonificació del 95% en l’IBI de les autopistes. 
Cinquè. Exigir que no es renovin les concessions de les autopistes de peatge més enllà 
dels terminis establerts per la normativa vigent.   
Sisè. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
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DEBAT: 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que ja era hora que els municipis recaptin allò que els 

correspon. Diu que aquesta bonificació va ser establerta per l’Estat en època 
franquista i que per desgràcia, amb la implantació de la democràcia i les lleis 
d’hisendes locals aquesta bonificació es va mantenir. 
Diu que com a municipi tenim una afecció, ja que l’autopista parteix el terme 
municipal i que el municipi no en treu cap profits, més aviat el contrari. 
Diu que amb l’eliminació d’aquestes bonificacions, els municipis serem compensat 
pel que les lleis estableixen. 
Diu que l’autopista està més que pagada i que amb aquestes bonificacions l’únic que 
es fa és ajudar a mantenir el dèficit que te l’Estat amb les seves concessions. 
Diu que aquest tram d’autopista està més que pagat i que el que caldria ara és 
alliberar-lo. Diu que aquesta serà la propera fita a aconseguir. 
 

ACORD: 
La proposta s’aprova per unanimitat dels seus membres assistents que són vuit, amb el 
següent resultat: 

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

- Abstencions: Cap 
- Vots en contra: Cap 

 
 
3.- APROVAR LA MOCIÓ PER L’ADHESIÓ AL MANIFEST “CASA NOSTRA, 
CASA VOSTRA”. 
Es proposa aprovar la següent moció presentada pel grup de l’Entesa Artesenca 
MOCIÓ PER L’ADHESIÓ AL MANIFEST “CASA NOSTRA, CASA VOSTRA” 
L’Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra és una entitat sense ànim de lucre que 
té com a missió principal desenvolupar la campanya Casa nostra, casa vostra, que té 
com a objectiu fer una crida a les institucions catalanes a actuar definitivament davant la 
situació de l’anomenada “crisi migratòria” que viu el Mediterrani perquè Catalunya 
sigui terra d’acollida, garantint la inclusió i el desenvolupament social digne de les 
persones refugiades i migrants, i treballar per eradicar les causes d’injustícia, violència 
estructural, guerra i vulneració dels drets humans en origen, que són l’arrel dels 
moviments forçats de la població. 
 
Per això, es duen a terme diverses accions per animar la ciutadania a organitzar-se, 
mobilitzar-se, i fer sentir la seva veu per aconseguir una conscienciació col·lectiva que 
afavoreixi el canvi d’actitud a les institucions. 
 
Les fonts de finançament de la campanya Casa nostra, casa vostra són les aportacions, la 
venda de material de campanya i les entrades per al concert del Palau Sant Jordi “Nit de 
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benvinguda de les persones refugiades” de l’11 de febrer de 2017. 
 
Els fons recaptats cobriran en primer lloc les despeses de la campanya. Un cop cobertes, 
tots els beneficis generats es destinaran íntegrament a projectes d’entitats sense ànim de 
lucre que treballin en temes de migració i refugi. 
“Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra” obrirà una convocatòria per a projectes 
d’entitats sense ànim de lucre que treballen per donar suport a les persones refugiades 
i/o migrants. 
 
A aquesta convocatòria s’hi destinaran íntegrament els beneficis de la campanya, un cop 
descomptades les despeses que la mateixa campanya hagi generat. 
Les bases reguladores per a presentar-se a la convocatòria es publicaran a la web de 
“Casa nostra, casa vostra” el mes d’abril de l’any 2017, una vegada hagi finalitzat la 
campanya. 
Un equip d’experts independent avaluarà els projectes presentats. A partir dels resultats 
d’aquesta avaluació es procedirà al repartiment de l’import de la convocatòria. Els 
projectes seleccionats es publicaran a la web de “Casa nostra, casa vostra”. 
 
Casa nostra, casa vostra és una campanya que neix d’un gran grup de persones 
independents que treballen en el món de la comunicació i que, el passat 9 de maig, 
curiosament el dia d’Europa, vam coincidir als camps de refugiats de la frontera de 
Grècia amb Macedònia fent-hi projectes professionals o de voluntariat. 
A la tornada, vam veure clar que havíem de denunciar el que hi havíem vist i que 
havíem de fer alguna cosa per canviar la situació de les persones refugiades i migrants. 
A poc a poc, vam anar sumant complicitats de moltes persones que volien donar 
resposta a l’anomenada “crisi migratòria” que viu la Mediterrània. 
 
Quan vam notar que el projecte estava creixent, ens vam adonar de seguida que 
l’havíem de compartir i que l’havíem d’obrir a la participació de la societat civil i les 
entitats. 
Ara, Casa nostra, casa vostra ja no és ningú en concret i és tothom alhora. Som un grup 
de persones independents i un conjunt d’entitats del país. Som cultura i som societat 
civil. Som arquitectes, periodistes, obrers, advocats, autònoms, persones a l’atur, 
intel·lectuals i estudiants. I compartim una profunda preocupació per la situació que 
viuen milers de persones migrants i desplaçades per força, dins i fora de la Unió 
Europea. 
 
Volem acollir persones que fugen de les guerres, de la fam, de la persecució política, per 
motius d’orientació sexual o per les seves creences. Però també volem acollir aquelles 
persones que ja són aquí i segueixen tenint dificultats per desenvolupar una vida digna.  
 
A totes aquestes persones els volem dir: casa nostra és casa vostra. 
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MANIFEST 
Catalunya ha estat sempre terra d’inclusió, però no podem oblidar que en molts 
moments també hem estat rebuts en altres terres. A Catalunya convivim amb persones 
de la resta de l’Estat, persones de totes les cultures, de tots els països i de totes les 
creences. 
Més de 290 milions de persones han hagut de desplaçar-se forçosament de casa seva per 
conflictes armats, vulneracions dels drets humans, canvi climàtic i pobresa. Des de l’any 
2000, i per culpa de les polítiques europees de blindatge de les seves fronteres, més de 
35.000 persones han perdut la vida intentant creuar el Mar Mediterrani, que s’ha 
convertit en un immens cementiri. L’any 2016 ha estat un dels més mortífers. 
Els estats membres de la Unió Europea, lluny d’oferir una solució a la situació, han 
restringit encara més el pas de les persones fins a tancar les fronteres i Europa s’ha 
consolidat com una gran fortalesa. 
N’entren amb comptagotes i qui ho aconsegueix ho fa jugant-s’hi la vida i buidant-se 
les butxaques en favor de les xarxes de tràfic de persones. Un cop arriben als nostres 
pobles i ciutats, corren el perill dels CIE, l’exclusió i el racisme. Aquestes polítiques de 
la UE incentiven la mortalitat i esborren del mapa les vies segures i legals. Per molt que 
s’apliquin mesures per frenar la immigració, les persones continuaran intentant arribar 
perquè els motius que les empenyen a fugir són molt més forts que els murs que es 
puguin trobar pel camí. 
 
El 2015, l’Estat espanyol es va comprometre a rebre 17.337 persones refugiades en un 
termini de dos anys. Malgrat les pèssimes condicions en què es troben aquestes 
persones, aquest compromís s’està incomplint a hores d’ara. D’aquesta manera, el 
govern espanyol, conjuntament amb altres estats europeus, vulneren sistemàticament el 
Dret internacional així com els compromisos adquirits amb la signatura de la Declaració 
Universal dels Drets Humans o la carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea (UE), 
entre d’altres. L’acord entre UE i Turquia n’és un exemple flagrant. 
 
Les competències en polítiques d’asil són estatals, però creiem que Catalunya i les seves 
institucions han de donar una resposta més clara i contundent davant el desplaçament 
forçat de persones més gran des de la II Guerra Mundial. Catalunya té competències en 
polítiques d’acollida i podria aplicar mesures per millorar-les i enfortir-les des d’ara 
mateix. 
Per tot això, davant la inacció de l’Estat espanyol, fem una CRIDA A LES 
INSTITUCIONS 
CATALANES A: 
1. Actuar definitivament davant d’aquesta situació tal com reclama la ciutadania perquè 
Catalunya sigui terra d’acollida. 
2. Garantir la inclusió i el desenvolupament social digne de les persones migrades a 
Catalunya i comprometre’s a aplicar mesures contra el racisme, la xenofòbia, la 
LGTBIfòbia i la violència masclista. 
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3. Defensar el dret a la lliure circulació de les persones, tal com queda recollit a l’article 
13 de la Declaració Universal dels Drets Humans. 
4. Treballar per eradicar les causes d’injustícia, violència estructural, guerra i vulneració 
dels drets humans en origen que són l’arrel dels moviments forçats o no desitjats de 
població. I en aquest sentit, fomentar la cultura de pau. Demanem que s’assumeixin 
compromisos immediats. 
I ANIMEM LA CIUTADANIA a organitzar-se, mobilitzar-se i fer sentir la seva veu per 
tal d’aconseguir una conscienciació col·lectiva que afavoreixi el canvi d’actitud de les 
institucions en relació amb l’anomenada “crisi migratòria” que actualment viu la 
Mediterrània. 
*Aquest darrer punt està literalment extret d’una declaració del Parlament de Catalunya 
l’any 1995 en el context de la guerra dels Balcans. 
 
Per tots aquests motius, el grup de l’Entesa Artesenca, proposa d’adopció dels següents: 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar suport i adherir-se al Manifest “Casa nostra, casa vostra”. 
SEGON.- Fer arribar el present acord a l’Associació pel refugi Casa nostra, casa vostra 
TERCER.- Notificar del present acord als ciutadans del municipi a través de l’espai web 
i les xarxes socials de l’Ajuntament. 
QUART.- Penjar una pancarta al balcó de l’Ajuntament que inclou “Volem Acollir” i el 
logotip de la campanya “Casa nostra, casa vostra”. La gràfica serà facilitada per part de 
la campanya “Casa nostra, casa vostra” a l’Ajuntament. 
CINQUÈ.- Realitzar una aportació econòmica de x.xxx € a la campanya “Casa nostra, 
casa vostra”. 
 
DEBAT: 
 EL Sr. Alcalde diu que els regidors/es del seu grup donen suport a aquesta moció 

presentada pel grup de l’Entesa i que acabaran de definir quina aportació econòmica 
faran a la campanya quan tinguin més informació al respecte. 
Diu que queda clar que Europa no ha actuat com calia i que cal ser solidari. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que no es tant important la part econòmica que al final 

s’acabi aportant sinó que a nivell institucional tots estiguin d’acord en tirar endavant 
aquestes iniciatives i lluitar contra els murs que sembla que es creen cada vegada 
més per impedir que els ciutadans transitin d’un lloc a un altres. 
Diu que la gent no marxa del seu país perquè vulgui sinó perquè s’hi veuen obligats. 
Diu que el mínim que podem fer és acollir-los com a país i com a poble. 

 
ACORD: 
La proposta s’aprova per unanimitat dels seus membres assistents que són vuit, amb el 
següent resultat: 
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- Vots a favor: Pere Puiggròs, Benjamí Mor, Encarna Álvarez, Joan Casola 
Yolanda Horcajadas, Cèlia Argilés, Josep Mª Esteve i Eva Jorge 

- Abstencions: Cap 
- Vots en contra: Cap 

 
I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són 
les 20:30 minuts del dia 2 de febrer de 2017. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde dona la paraula al públic assistent i es produeixen les 
següents intervencions: 
 El Sr. Francesc Barberà pregunta si l’import de la bonificació de l’IBI de l’autopista 

és un import únic o anual, responent l’alcalde que l’import és anual. 
 

 El Sr. Joan Gallart pregunta quines mesures es poden adoptar per ser més efectius a 
l’hora d’acollir refugiats. 

 
 Els regidors/es debaten sobre aquest tema i intervenen també alguns veïns/ïnes 

assistents a la sessió. 
 

 
Artesa de Lleida, 2 de febrer de 2017 
 
Vist i plau        La secretària 
L’Alcalde 
 
 
 
 
Pere Puiggròs Compte      Anna Gallart Oró 
 

 


