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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
D’ARTESA DE LLEIDA 
 
Identificació de la sessió 
NÚM SESSIÓ : 3/2017 
SESSIÓ ORDINÀRIA 
DIA: 10 de març de 2017        
HORA: 20:30  hores. 
LLOC: Sala de Sessions de l'Ajuntament 
 
Hi assisteixen 
Pere Puiggròs Compte, (PDeCat), alcalde 
Benjamí Mor Nosas, (PDeCat), primer tinent d’alcalde 
Encarna Álvarez Fernández, (PDeCat), segona tinent d’alcalde 
Joan Casola Matas, (PDeCat), regidor 
Yolanda Horcajadas Redondo, (PDeCat), regidora 
CèliaArgilés Andrés (EA-AM), regidora 
Josep Mª Esteve Muñoz, (EA-AM), regidor 
Georgina BadiaAnglès (EA-AM), regidora 
Anna Gallart Oró, secretària interventora 
 
Ha excusat la seva assitència 
Eva Jorge Lucha (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 l’esborrany de l’acta de les dues darreres sessions celebrades. 
2.- Aprovar la cessió d’ús de la primera planta de l’allotjament de temporers. 
3.- Aprovar el conveni de delegació de competències i encàrrec de gestió entre el 
Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament d’Artesa de Lleida per la prestació dels 
Serveis Socials Bàsics i Especialitzats. 
4.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques que han de regir el procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació del 
servei d’organització i ensenyament musical no reglat a l’Escola Municipal de Música 
d’Artesa de Lleida. 
5.- Aprovar la pròrroga del contracte de gestió del bar de la Llar del Poble 
6.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 1/2017 
7.- Mocions  
8.- Informe dels decrets dictats per l’Alcaldia 
9.- Precs i preguntes 
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1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LES DUES DARRERES 
SESSIONS CELEBRADES. 
 
Havent-se fet entrega als regidors/es de l’esborrany de les actes corresponents a la 
sessió celebrada el dia 13 de gener de 2017 i 2 de febrer de 2017, es donen les mateixes 
per llegides i sotmeses a votació, queden aprovades per unanimitat dels membres 
assistents que són vuit. 
 
2.- APROVAR LA CESSIÓ D’ÚS DE LA PRIMERA PLANTA DE 
L’ALLOTJAMENT DE TEMPORERS. 
 
L’Ajuntament d’Artesa de Lleida és titular de l’immoble situat al carrer Mestre Ginera, 
núm. 10 d’Artesa de Lleida, on s’hi ubica l’allotjament de temporers. 
 
L’immoble, situat al carrer Mestre Ginera, núm. 10 consta de les següents 
dependències: 
Planta baixa: 

- Entrada principal 
- Magatzem 

Primera planta: 
- Vestíbul d’entrada 
- Menjador 
- Cuina 
- Terrassa 
- Dos habitacions 
- Una cambra de bany 

Segona planta: 
- Quatre habitacions 
- Una cambra de bany 

 
L’Associació de Joves d’Artesa de Lleida ha sol.licitat a l’Ajuntament d’Artesa de 
Lleida la cessió d’ús d’alguna de les dependències de la primera planta de l’immoble 
situat al carrer Mestre Ginera, 10 per ser utilitzada com a Local Jove. 
 
La primera planta de l’immoble no s’utilitza durant els mesos de novembre a abril. 
 
Atès que l’Associació de Joves vol destinar aquest espai a Local Jove, entenent com a 
local jove aquell lloc de trobada i relació, exclusiu per a joves, per oferir eines que 
potenciïn l’autonomia personal i fomentin la participació dels joves en la vida del 
municipi i d’acord amb el que disposa l’article 72 i següents del Decret 336/1988 de 17 
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d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 

a) Aprovar la cessió d’ús de la primera planta de l’allotjament de temporers, situat 
al carrer Mestre Ginera, núm. 10 a l’Associació de Joves d’Artesa de Lleida. 

b) Regular aquesta cessió d’us segons les clàusules que es detallen a continuació: 
 
CLÀUSULES A LES QUE ES SOTMET LA CESSIÓ D’US DE LES 
DEPENDÈNCIES DE LA PRIMERA PLANTA DE L’ALLOTJAMENT DE 
TEMPORERS A L’ASSOCIACIÓ DE JOVES D’ARTESA DE LLEIDA 
 
Primera.- Finalitat. 
L’Ajuntament d’Artesa de Lleida cedeix de forma gratuïta a l’Associació de Joves 
d’Artesa de Lleida l’ús de les següents dependències de la primera planta de l’immoble 
situat al carrer Mestre Ginera, núm. 10, que seran utilitzades com a Local Jove. 

- Entrada principal  
- Escales fins a la primera planta 
- Vestíbul d’entrada de la primera planta 
- Menjador de la primera planta 
- Terrassa de la primera planta 
- Una habitació que dona accés a la terrassa 
- Cambra de bany de la primera planta 

 
Inventari de bens mobles l’ús del qual es cedeix juntament amb les dependències: 

- 2 taules de menjador 
- 1 taula de plàstic 
- 20 cadires de plàstic 
- 1 nevera 

 
L’aforament màxim de les dependències l’ús de les quals es cedeix és de 72 persones, 
segons informe tècnic de que es disposa. 
 
Segona.- Usuaris 
La utilització de l’espai cedit serà destinat a Local Jove, entenent com a local jove 
aquell lloc de trobada i relació, exclusiu per a joves, per oferir eines que potenciïn 
l’autonomia personal i fomentin la participació dels joves en la vida del municipi. 
 
La presència a l’espai cedit de joves menors de 18 anys requerirà que el/la jove sigui 
soci de l’AJALL i que aquesta entitat disposi del corresponent consentiment per escrit 
dels pares, tutors o representants legals del/la menor,  prestat a l’hora de fer-se soci el/la 
menor. 
No podran accedir al local els joves menors d’edat que no siguin socis de l’AJALL. 
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Els membres de la Junta de l’Associació de Joves seran els responsables de vetllar 
perquè els menors d’edat que accedeixin al Local Jove siguin, exclusivament socis de 
l’entitat. 
 
Tercera.- Ús dels espais 
Els usuaris del local només podran accedir a les dependències expressament esmentades 
l’ús de les quals es cedeix. 
 
La resta de dependències de l’immoble no són accessibles pels usuaris del Local Jove i 
caldrà vetllar perquè ningú hi accedeixi. 
 
Quarta.- Gestió. 
La modalitat de gestió del Local Jove és la d’autogestió, de manera que el conjunt 
d’actuacions i tasques a desenvolupar al local seran íntegrament gestionades per 
l’Associació de Joves d’Artesa de Lleida. 
 
Sempre que el local estigui obert requerirà la presència en tot moment, d’un/a jove 
major d’edat soci de l’AJALL. 
 
Per aquest motiu, la Junta de l’Associació de Joves establirà uns torns de socis majors 
d’edat responsables de la gestió del local, per dies i hores i el lliurarà a l’Ajuntament. 
 
El quadre de socis-responsables haurà de quedar penjat en el vestíbul de la primera 
planta, perquè sigui visible per als usuaris. 
 
Cinquena.-  Horari 
L’horari d’obertura del Local Jove serà el següent: 
De dilluns a divendres: de 17:00 h a 22:00 h 
Dissabte i diumenge: de 17:00 h a 24:00 h. 
En període de vacances l’horari d’obertura del local segà el següent: 
De dilluns a divendres: de 10:00 h. a 13:00 h i de 17:00 h. a 22:00 h 
Dissabte i diumenge: de 10:00 h. a 13:00 h. i de 17:00 h a 24:00 h. 
 
El quadre-horari haurà de quedar penjat en el vestíbul de la primera planta, perquè sigui 
visible per als usuaris. 
 
Sisena.- Despeses 
Les despeses dels serveis i manteniment de l’edifici, així com de subministraments 
aniran a càrrec de l’Ajuntament, excepte les de neteja dels espais cedits, que anirà a 
càrrec de l’Associació de Joves. 
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Aniran a càrrec de l’Associació de Joves d’Artesa de Lleida qualsevol inversió en 
elements de mobiliari que consideri necessària per al seu funcionament, així com els 
consumibles i materials que puguin necessitar per dur a terme la seva tasca.  
 
Setena.- Vigència 
La cessió d’us serà vigent fins al dia 15 de maig de 2017, data en la qual l’Associació de 
Joves haurà d’abandonar  les dependències usades i deixar-les en les condicions en que 
les va rebre. 
 
Vuitena.- Cessió, traspàs o arrendament 
L’Associació de Joves d’Artesa de Lleida no podrà cedir, traspassar ni arrendar el dret 
adquirit mitjançant aquest acord. 
 
Novena.- Normes generals d’ús i de convivència 
L’Associació de Joves es compromet a vetllar perquè les conductes dels usuaris del 
Local Jove siguin ètiques i saludables i haurà de vetllar perquè en el Local Jove no es 
duguin a terme conductes o actituds no desitjables. 
S’haurà de garantir el respecte a la dignitat individual dels usuaris/es del Local. 
 
En tot moment d’obertura del Local Jove hi haurà de ser present un jove soci de 
l’AJALL major d’edat, com a responsable de la gestió. 
 
No es permet el consum de tabac ni de begudes alcohòliques dins del local. 
 
No es permet el consum d’altres tipus de tòxics dins el local. 
 
No està permesa l’entrada d’animals domèstics al local. 
 
No es permet realitzar actes ni produir sorolls, que alterin la normal convivencia veïnal. 
 
No es permet realizar actes ni produir sorolls que pertorbin el descans dels veïns a partir 
de les 22:00 hores. 
 
Caldrà respectar les instal.lacions, mobiliari i material de les dependències del Local 
Jove i mantenir l’espai cedit net. 
 
La conservació del bon estat de les dependències cedides és responsabilitat de 
l’Associació de Joves d’Artesa de Lleida i de les persones usuàries del Local Jove. En el 
moment que es detecti alguna conducta que vagi en detriment de la conservació de 
l’espai, aquest fet podrà comportar la finalització de l’ús de l’espai cedit i la clausura del 
Local Jove. 
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Si es produeixen desperfectes a les dependències cedides, per negligència dels usuaris o 
usuàries caldrà abonar el cost d’aquests. 
L’haver provocat algun desperfecte en el local podrà ser motiu d’exclusió de les 
instal.lacions de l’usuari que les hagi provocat. 
Amb caràcter subsidiari, l’AJALL serà responsable del restabliment econòmic o 
material dels desperfectes que s’ocasionin a les dependències cedides. 
 
L’ús inadequat de les dependències cedides com a Local Jove o del mobiliari, degut al 
maltractament que se’n faci, furt o robatori, obligarà els responsables a la reposició del 
material malmès, independentment de les mesures legals que l’Ajuntament es reservi en 
cas necessari. 
 
Els socis majors d’edat designats responsables de la gestió del Local, en el seu torn, 
seran responsables de la vigilància del local i de l’ordre interior.  
Així, hauran de: 

- Controlar l’entrada i sortida dels joves i procurar que tots els menors d’edat que 
accedeixin al local siguin socis de l’AJALL. 

- Obrir el local i tancar-lo al final, un cop no quedi ningú. Seran responsables de la 
custòdia de les claus de l’immoble i no podran cedir-les a terceres persones. 
Queda prohibit fer-ne còpies per a distribuir-les entre els usuaris del local. 

- Vigilar l’ordre interior, procurant que no es produeixin aldarulls ni desperfectes. 
- Fer complir les normes d’ús i de convivència. 

 
Desena.- Altres obligacions de l’entitat 
L’Associació de Joves d’Artesa de Lleida està obligada a: 
 
a) Mantenir l’espai cedit en bon estat, és a dir, a tenir el material sempre recollit i 
guardat a l’espai destinat a aquests efectes, així com a complir les normes generals en 
quant a ús, manteniment, neteja i seguretat, de les dependències cedides i de la resta 
d’elements comuns de l’edifici. 
 
b) Fer ús de les instal.lacions en l’horari establert a tals efectes en la clàusula quarta i 
respectar l’horari d’obertura i tancament del local. 
 
c) Garantir la presència al local del corresponent responsable de la gestió, segons el 
quadre d’assignació. 
 
c) Dur a terme en les dependències cedides activitats juvenils relacionades amb l’entitat 
i adreçades a joves. 
 
Onzena.- Responsabilitat per danys 
Ambdues parts reconeixen recíprocament i expressament que l’Associació de Joves 
d’Artesa de Lleida no està en règim de dependència respecte l’Ajuntament d’Artesa de 
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Lleida, per la qual cosa, aquest es limita a cedir l’ús de les dependències i no es fa 
responsable directament ni subsidiàriament dels danys tant materials com personals o 
morals que per acció o omissió de qualsevol mena puguin produir-se en el Local Jove. 
 
Per aquest motiu l’Associació de Joves d’Artesa de Lleida haurà de disposar d’una 
assegurança de Responsabilitat Civil al seu nom, per respondre de les obligacions 
derivades dels danys personals o materials que, per causa de l’activitat que es dugui a 
terme al Local Jove, puguin patir terceres persones. 
 
Dotzena.-  Custòdia i responsabilitat de les claus 
L’Ajuntament facilitarà un joc de claus a l’AJALL per poder utilitzar les dependències 
cedides.  
Si per qualsevol motiu es produeix una pèrdua de les claus facilitades, el cost econòmic 
de realitzar-ne un altre joc anirà a càrrec de l’entitat. 
 
Un vegada finalitzat l’ús de les dependències cedides caldrà retornar a l’Ajuntament el 
joc de claus entregat. 
 
El responsable de la custòdia de la clau, ha de vetllar, perquè no es perdi i no se’n faci 
còpia. En cas contrari l’Ajuntament podrà canviar el pany d’accés a l’espai per tal que 
se’n faci un ús controlat. 
 
Tretzena.- Causes de tancament temporal del local jove 
El Local Jove tancarà total o parcialment les seves instal.lacions quan es doni alguna de 
les següents circumstàncies: 

- Per motius d’organització interna 
- Davant una situació de perill o en previsió d’aquest 
- Per realitzar obres de millora 
- Per mal ús de les dependències usades 

 
 
DEBAT: 
 La Sra. Cèlia Argilés manifesta que troba molt be regular la cessió de l’espai però 

que no troba correcte l’espai, ja que els joves necessiten un espai que puguin 
disposar els 12 mesos de l’any i no només 6 mesos. 
Diu que li consta que han estat treballant i que entén que puguin tenir dificultats 
econòmiques però que altres coses es fan que també costes diners i que tothom ha de 
saber cap on vol destinar els diners. 
Diu que ells consideren que els joves han de poder disposar d’un local els dotze 
mesos de l’any i que ubicar-los de manera temporal i parcial a l’allotjament de 
temporers no és una solució. 
Diu que els regidors de l’equip de govern ja van dir fa un any i mig que el local de 
l’allotjament de temporers no era el correcte i que en buscarien un altre. 
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Diu que els regidors/es del seu grup s’abstindran per aquests motius. 
 
 El Sr. Joan Casola diu que en aquest local s’estan respectant totes les normes que 

s’han explicat i que, és un gran lloc, a falta d’un de millor. 
Diu que han estat buscant un local millor i que el local actual, com a solució 
temporal està be. 
Diu que es reuneixen amb els joves cada setmana i que ells respecten totes les 
pautes i que hi ha un clima molt bo. Diu que els joves ara són algú en aquest poble i 
que organitzen coses i més que en faran. 
Diu que tot i que no han trobat un local millor, aquesta ha estat una solució molt 
positiva i que està molt content d’haver-la fet possible. 

 
 El Sr. Joan Casola diu que la presidenta de l’Ajall li ha deixat un missatge de part de 

la Junta, que diu que estan respectant totes les normes que es van acordar en el 
contracte i que, a part d’utilitzar-lo com a local, cada setmana es realitzen reunions 
per organitzar les activitats. Diu que el local està en perfecte estat i que no cal 
perjudicar el jovent i que si es posessin en contra, també estan perjudicant els seus 
fills que també estan a l’associació. 
Diu que és una cosa de la qual ens podem sentir orgullosos, perquè funciona molt be 
i que tenim uns joves actius i que estan en un plan molt positiu. 
Diu que aquella imatge que teníem d’ells que només servien per beure i destrossar 
les coses ja ha passat a la història. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que no sap si ella no s’ha explicat prou be, o que estan 

parlant de coses diferents. 
Diu que ningú ha posat en dubte que la gent jove no actuï correctament o que no 
s’està fent una bona feina, que no estiguessin treballant o que no respectessin les 
normes. 
Diu que ells no han dit absolutament res de tot això. Senzillament han dit que els 
semblava que necessitaven un local els dotze mesos de l’any. 
Diu que el respectar les normes i el treballar es podria fer perfectament igual en un 
altre local els dotze mesos de l’any i no només sis mesos. 
Diu que ells només han dit això i que no han qüestionat absolutament res de tot el 
que s’ha dit. 

 
 El Sr. Joan Casola diu que quan entre tots es trobi un local que sigui vàlid per això 

que ha dit la Sra. Cèlia, agrairia que ho comuniquessin. Diu que, mentre, això és el 
que es te. 
 

 El Sr. Alcalde diu que no es descarta trobar un local d’aquestes característiques i vol 
destacar que no són sis mesos sinó quasi nou mesos i que els propis joves van dir 
que durant els mesos d’estiu no els feia falta el local 
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Diu que, no per això deixen de buscar un local més adequat. 
 
 El Sr. Joan Casola diu que seria molt pitjor no tenir cap local que tenir el que tenen. 
 
ACORD: 
L’acord 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 i Georgina Badia 
- Vots en contra: Cap 

 
3.- APROVAR EL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I 
ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I 
L’AJUNTAMENT D’ARTESA DE LLEIDA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS. 
 
Es proposa al Ple aprovar el CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I 
ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ARTESA DE LLEIDA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
BÀSICS I ESPECIALITZATS, en els següents termes: 
 
“A Lleida, a la seu del Consell Comarcal del Segrià , el dia 11 de gener de 2017,  
Es reuneixen:  
D’una part la Presidenta del Consell Comarcal, senyora M. José Invernón Mòdol,  
I d’altra banda l’Alcalde de l’Ajuntament d'Artesa de Lleida, senyor Pere Puiggròs 
Compte,  
 
M A N I F E S T E N   
PRIMER 
L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, estableix que 
corresponen als municipis les competències següents: estudiar i detectar les necessitats 
socials en llur àmbit territorial; crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant 
propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials 
i el pla estratègic corresponent; elaborar plans d’actuació local en matèria de serveis 
socials i participar, si escau, en el pla d’actuació de l’àrea bàsica corresponent; establir 
els centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics; complir 
les funcions pròpies dels serveis socials bàsics; promoure la creació dels centres i els 
serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials especialitzats i gestionar-los, 
en coordinació amb l’Administració de la Generalitat i l’ens local supramunicipal 
corresponent, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent; 
col·laborar amb l’Administració de la Generalitat en l’exercici de les funcions 
d’inspecció i control en matèria de serveis socials; exercir les funcions que li delegui 
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l’administració de la Generalitat ; participar en la elaboració dels plans i programes de 
la Generalitat en matèria de serveis socials; coordinar els serveis socials locals, els 
equips professionals locals dels altres sistemes de benestar social, les entitats 
associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials locals. Les que els 
atribueixen les  lleis. 

 
L’apartat segon d’aquest article estableix que les comarques supleixen als municipis de 
menys de 20.000 habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis 
socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions d’assumir-les 
directament o mancomunadament.  
 
SEGON 
L’article 23 de la Llei 14/2010 de 27 de maig dels drets i oportunitats de la infància i 
adolescència diu que els municipis i la resta de ens locals amb la col·laboració de la 
Generalitat han de promoure mitjançant els plans d’actuació local previstos per la llei de 
serveis socials,  els serveis residencials i d’acolliment en consideració a la situació i les 
necessitats dels infants i adolescents de llur territori. En les revisions o modificacions 
del planejament urbanístic municipal es poden tenir  en compte les previsions 
contingudes en aquests plans.  
L’article 99 regula la competència de la administració local en matèria de risc i l’article 
103 la intervenció dels serveis socials bàsics quan es dóna una situació de risc. 
 
 
TERCER 
L’article 76 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista diu que l’Administració de la Generalitat i els municipis de Catalunya són les 
administracions públiques competents en matèria de serveis de la Xarxa d’Atenció i 
Recuperació Integral i també de les prestacions establertes en aquesta llei. 
L’article 11 diu que totes les persones professionals especialment entre altres les dels 
serveis socials han d’intervenir obligatòriament quan tinguin coneixement d’una 
situació de risc o d’una evidència fonamentada de violència masclista.  
 
QUART 
L’article 21 de la Llei 10/2010 de 7 de maig, d’ acollida de les persones immigrades i de 
les retornades a Catalunya estableix que els municipis amb una població inferior a 
20.000 habitants poden prestar el servei de primera acollida sempre que compleixin els 
requisits determinats per reglament. Els ens supramunicipals poden establir programes 
d’assistència i cooperació als municipis en relació amb aquest servei. 
 
CINQUÈ 
Per acord de Govern 93/2014 es va prorrogar el I Pla estratègic de serveis Socials i el II 
Pla de qualitat dels serveis socials de Catalunya. Actualment es du a terme el procés 
participatiu per elaborar el II Pla estratègic de Serveis Socials, partint de l’informe de 
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l’estat dels serveis socials del 2015. 
 
SISÈ 
L’article 25 lletra c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya estableix com a competències 
dels Consells Comarcals aquelles que li deleguin els ajuntaments. La Llei 26/2010 de 3 
d’agost de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
estableix que un dels mecanismes de col·laboració entre administracions públiques és la 
formalització de convenis. 
 
SETÈ 
L’Ajuntament d'Artesa de Lleida per acord del Ple de 1.989 va delegar al Consell 
Comarcal del Segrià l’organització i prestació del servei d’atenció primària de serveis 
socials. Per acord del Ple del 2 de març de 2012 va aprovà signar un nou conveni 
vinculat al contingut del contracte-programa 2012-2015, la vigència del qual finalitzava 
el 31 de desembre del 2015. 
 
VUITÈ 
Per acord del Ple del Consell Comarcal del 6 de novembre del 2015 s’acordà la pròrroga 
del conveni anterior fins a la signatura del nou contracte-programa entre el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal. 
 
NOVÈ 
En data 4 d’agost de 2016 s’ha signat el nou contracte-programa 2016-2019 per la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Segrià en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
DESÈ 
L’acord cinquè del contracte-programa 2016-2019 estableix que el Consell Comarcal ha 
de subscriure amb cadascun dels municipis a qui presta el servei un conveni que 
contingui com a mínim les condicions que figuren en aquest CP. 
 
D’acord amb aquests antecedents, 
 
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per obligar-se i de mutu acord 
accepten el contingut  de les següents clàusules, 
 
C L À U S U L E S   
 
PRIMERA 
L’Ajuntament d'Artesa de Lleida per tal de complir amb les competències de la llei de 
serveis socials, encomana al  Consell Comarcal del Segrià la prestació dels següents  
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serveis:  
 
Elaboració del pla d’actuació local en matèria de serveis socials 
Serveis socials bàsics 
- Professionals dels equips bàsics (TS i ES) 
- Ajuts d’urgència socials 
- SAD (servei d’ajuda a domicili i teleassistència ) SAD social i SAD dependència  
Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents (SIS) 
Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als 
seus fills/es 
 
SEGONA 
El Consell Comarcal del Segrià accepta aquesta delegació executant la  prestació 
material dels serveis delegats, mitjançant personal propi i/o contractes amb empreses 
externes incloent la gestió de les fonts de finançament d’aquests serveis (aportacions 
econòmiques de la Generalitat de Catalunya, dels ajuntaments, i qualsevol altra 
aportació de altres administracions públiques i/o institucions públiques i/o privades). 
 
El Consell Comarca del Segrià  s’obliga a prestar aquests serveis amb les condicions 
que es fixen per a cada un d’ells a la normativa reguladora expressada als antecedents, i 
les condicions del contracte-programa.  
 
TERCERA 
El Consell Comarcal en virtut de la delegació de les competències efectuades per la 
Generalitat a l’ens comarcal prestarà els serveis següents al municipi d'Artesa de Lleida: 
 
Competències delegades en matèria de joventut. Plans locals de joventut  
Equips d’atenció a la infància i l’adolescència 
Servei d’atenció a la infància i adolescència: serveis d’integració familiar en família 
extensa (SIFE)  
 
Competències compartides 
 
Servei de transport adaptat i assistit  
Pla de prevenció i reinserció de persones amb drogodependències 
Servei de migracions i ciutadania: acollida, igualtat i cohesió 
SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) 
 
L’ampliació de qualsevol servei enumerat en aquest conveni serà formulada per escrit. 
Una vegada especificat el contingut del servei i el seu cost es posarà en coneixement  de 
les parts i es requerirà l’acceptació  per escrit de l’ajuntament. No es podrà iniciar cap 
ampliació de serveis sense l’acceptació per escrit de l’ajuntament.  
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QUARTA 
L’Ajuntament d'Artesa de Lleida s’obliga a satisfer amb caràcter bimensual al Consell 
Comarcal l’import de l’aportació econòmica aprovada pel Consell Comarcal, previ 
informe del Consell Comarcal, que es faran efectives per un dels següents mitjans: 

- Rebut domiciliat al compte corrent del Consell Comarcal del Segrià 
- Transferència bancària a favor del Consell Comarcal del Segrià 

 
Altrament per tal de garantir el funcionament descentralitzat dels equips bàsics al 
municipi, l’Ajuntament d'Artesa de Lleida posa a disposició del Consell Comarcal un 
local adequat lliure de tota despesa en que hi haurà: mobiliari (una taula de despatx i 
dues cadires, un armari amb clau per guardar els expedients que continguin dades de 
caràcter personal, equips d’ofimàtica, telèfon, la possibilitat d’utilitzar fax, un 
ordinador, una impressora /o accés compartit, una connexió ADSL, suport administratiu 
per gestionar l’agenda de citacions, i altres elements necessaris per la prestació d’aquest 
servei.        
 
En cas d’impagament el Consell Comarcal a l’empara de l’article 109 de la Llei de 
bases de règim local podrà deduir pagaments a favor de l’ajuntament o compensar 
deutes reconeguts i vençuts entre administracions mitjançant transferències quan el 
Consell Comarcal actuï com a entitat col·laboradora. En cas d’incompliment reiterat, el 
Consell Comarcal podrà retirar els serveis del municipi. 
 
CINQUENA 
L’Ajuntament d'Artesa de Lleida assumeix l’obligació d’incloure en el seu Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball, el personal que faci permanències en el municipi.   
 
El Consell Comarcal del Segrià assumeix l’obligació de lliurar durant el primer 
trimestre de l’any següent una memòria explicativa dels serveis prestats a l’Ajuntament 
d'Artesa de Lleida de l’any anterior finalitzat.     
 
SISENA 
Aquest conveni tindrà una durada vinculada al Contracte programa 2016-2019  i es 
prorrogarà de forma expressa , pels exercicis següents naturals, fins a la signatura d’un 
nou contracte-programa. 
 
SETENA 
Resolució anticipada del conveni. 
El procediment a seguir en cas de segregació d’ajuntaments que assoleixen els 20.000 
habitants i accedeixen a la prestació de serveis, de forma directa, mancomunada o 
consorciada és el previst al contracte-programa.   
 
VUITENA 
La signatura d’aquest conveni deroga l’anterior conveni subscrit, en data 31 d’octubre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
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 

de 2012, entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament d'Artesa de Lleida i 
l’annex de modificació, si bé quedaran subsistents les obligacions a les quals no s’hagi 
donat compliment. 
 
De conformitat amb el pacte cinquè del contracte-programa un cop signat aquest 
conveni per part de l’ajuntament se li trametrà una còpia del contracte-programa. 
 
I, com a prova de conformat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat, 
en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 
 
La Presidenta       L’Alcalde 
del Consell Comarcal del Segrià    de l’Ajuntament d'Artesa de 
Lleida 
M. José Invernón Mòdol     Pere Puiggròs Compte” 
 
 
PROPOSTA: 

a) Aprovar el conveni de delegació de competències i encàrrec de gestió entre 
l’ajuntament d’Artesa de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià per la prestació 
dels serveis bàsics i especialitzats  

b) Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del present conveni. 
 
ACORD: 
La proposta s’aprova per unanimitat del nombre de membres assistents, amb el següent 
resultat: 

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

- Abstencions: Cap 
- Vots en contra: Cap 

 
4.- APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I 
EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL 
PROCEDIMENT OBERT, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL 
SERVEI D’ORGANITZACIÓ I ENSENYAMENT MUSICAL NO REGLAT A 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’ARTESA DE LLEIDA. 
 
Mitjançant Providència de l’Alcalde de data  15 de febrer de 2017 es acordar iniciar 
l’expedient administratiu per a la contractació del serveis d’organització i ensenyament 
musical no reglat a l’Escola Municipal de Música d’Artesa de Lleida. 
 
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès informe de legalitat  
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S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec 
de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

a) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 

b) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals 

 
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb la 
Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és el Ple 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del servei d’organització d’ensenyament 
musical no reglat a l’Escola Municipal de Música d’Artesa de Lleida mitjançant 
procediment obert,  amb diversos criteris d’adjudicació, per un import de licitació de 
835,27 € (vuit-cents trenta-cinc euros amb vint-i-set cèntims) per alumne i any, amb una 
previsió de quatre anualitats i de 56 alumnes per anualitat. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de 
regir la contractació del serveis. 
 
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Perfil de 
contractant l’anunci de licitació, i obrir la licitació durant el termini de 30 dies naturals a 
partir de l’endemà de la publicació al BOP per que es puguin presentar les proposicions 
per part dels interessats.  
 
Quart.- Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de 
contractació i procedir a la publicació en el Perfil de contractant: 
 
President Sr. Pere Puiggròs Compte, alcalde 

Vocal 
Sra. Encarna Álvarez Fernández, 2a tinent d’alcalde i regidora de 
l’àrea d’Ensenyament 

Vocal Un/a regidor/a del grup d’Entesa 

Vocal 
Un/a mestre especialista en educació musical designat pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

Vocal Un/a mestre especialista en educació musical designat pel 
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Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
Vocal Sra. Anna Gallart Oró, secretària interventora 
Secretaria Sra. Anna Drudis Bellmunt, funcionària de l’Ajuntament 

 
Cinquè.- aplicar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 326/22799 del 
pressupost de despeses. Al tractar-se d’un contracte plurianual, l’execució del contracte 
pels exercicis següents estarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost de l’exercici que correspongui, de conformitat amb 
l'art. 174 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. 
 
DEBAT: 
 La Sra. Encarna Álvarez comenta el contingut dels plecs i explica les seves 

clàusules principals de durada del contracte, preu base de licitació, termini de 
presentació de propostes. 

 La Sra. Cèlia Argilés diu que fora bo incorporar al plec de prescripcions tècniques 
un quadre del nombre d’alumnes per assignatures vigent en el moment actual. 

 El Sr. Alcalde diu que ho troba correcte i que s’inclourà en els plecs. 
 
ACORD: 
La proposta s’aprova per unanimitat del nombre de membres assistents, amb el següent 
resultat: 

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

- Abstencions: Cap 
- Vots en contra: Cap 

 
5.- APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL BAR DE LA 
LLAR DEL POBLE 
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 45/2013 de 29 d’abril es va adjudicar el contracte de 
concessió del servei de bar de la Llar del Poble, a la Sra. Niculina Olaru amb NIE: X-
9105845-F, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars aprovades. 
 
La clàusula 5à del contracte, signat entre les parts el dia 30 d’abril de 2013, estableix el 
següent: “La durada de l’arrendament serà d’un any, del dia 1 de maig de 2013 al dia 30 
d’abril de 2014,  renovable per anualitats fins a un màxim de cinc anys, comptats a 
partir de l'endemà de la subscripció del contracte. La renovació s’efectuarà per mutu 
acord exprés adoptat dins els tres últims mesos de vigència del contracte” 
 
La Sra. Niculina Olaru i l’Ajuntament d’Artesa de Lleida han manifestat la seva 
intenció de renovar el contracte de concessió del servei de bar de la Llar del Poble, per 
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un any més, fins al dia 30 d’abril de 2018, en els termes del contracte signat el dia 30 
d’abril de 2013. 
 
Proposta: 

a) Aprovar la renovació del contracte de concessió del servei de bar de la Llar del 
Poble, a la Sra. Niculina Olaru amb NIE: X-9105845-F en els termes del 
contracte signat amb ella el dia 30 d’abril de 2015, amb efectes del període 
comprés entre el dia 1 de maig de 2017 al 30 d’abril de 2018. 

a) Notificar aquest acord a la interessada. 
 
DEBAT: 
 EL Sr. Alcalde manifesta que aquest serà el darrer any de pròrroga del contracte i 

que l’any vinent tornarà a licitar-se la gestió del bar. 
Diu que durant aquests quatre anys la Nicole ha gestionat molt correctament el bar. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que s’ha aconseguit remuntar el bar i que és important que 

aquest bar funcioni correctament per les activitats que es facin a la Sala. 
Diu que com a queixa, pot dir que utilitzen espais comuns per emmagatzemar 
productes del bar i que això fa que aquests espais presentin una manca d’higiene, 
amb emmagatzematge de caixes al passadís. 

 
 El Sr. Alcalde manifesta que estan contents amb la gestió del bar però que es cert 

que s’ha comentat el tema de l’emmagatzematge de caixes al passadís i diu que creu 
que aconseguiran que les retiri. 
 

 El Sr. Joan Casola diu que el que més li agrada del bar és que hi ha gent de diferents 
procedències i que la convivència es força positiva. Diu que això li agrada. 

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

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

- Abstencions: Cap 
- Vots en contra: Cap 

 
6.- APROVAR INICIALMENT L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
NUM. 1/2017 
 
L’Ajuntament ha de contreure obligacions, que no poden ajornar-se fins a la propera 
anualitat i per a les quals, la partida existent no és suficient en el pressupost de despeses 
general de l’Ajuntament. 
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Es tracta de les següents despeses: 
Suplement de crèdit 
    
Capítol IX  

Programa Econòmic   
11 91100 Amortització préstecs a llarg termini   62.941,62 €    

  62.941,62 € 

Total suplement de crèdit 62.941,62 €    
 
Aquest suplement obeeix a que l’Ajuntament d’Artesa de Lleida ha rebut l’ingrés de 
part de la subvenció del PUOSC 2012, provinent de la Diputació de Lleida i assignada 
per l’obra “Espai poliesportiu cobert a Artesa de Lleida, modificat”, la qual es destinarà 
íntegrament a amortitzar el préstec a llarg termini concertat per finançar l’obra. 
 
En la liquidació del pressupost 2015 es va informar com a excés de finançament afectat 
al romanent de tresoreria l’import d’aquesta subvenció, el dret de la qual es va 
reconèixer al pressupost 2015 i que serà la font de finançament de la modificació de 
crèdit proposada 

Finançament 
Romanent líquid de tresoreria 

87000   Romanent de tresoreria afectat 62.941,62 € 

Total finançament      62.941,62 €    
 
 
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 2017 aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de 16 de desembre de 2016, es proposa el següent acord: 
 

a) Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 1/2017, d’acord amb el 
següent detall: 
 

Suplement de crèdit 
 
Capítol IX  

Programa Econòmic   
11 91100 Amortització préstecs a llarg termini   62.941,62 €    
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  62.941,62 € 

Total suplement de crèdit 62.941,62 €    
 
 

Finançament 
Romanent líquid de tresoreria 

87000   Romanent de tresoreria afectat 62.941,62 € 

Total finançament      62.941,62 €    
 
 

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. 
 
DEBAT: 
 El Sr. Benjamí Mor diu que s’ha rebut totes les subvencions aprovades per finançar 

l’obra de l’Espai Poliesportiu cobert, 1a fase i que amb aquesta modificació de 
crèdit i una altra tramitada per decret d’alcaldia s’amortitzarà en la seva totalitat el 
préstec a llarg termini concertat amb l’entitat CaixaBank per finançar l’obra. 
Diu que d’aquest préstec només s’hauran pagat interessos, ja que el mateix, gaudia 
d’un període de carència de dos anys i encara no s’havia començat a amortitzar. 

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

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

- Abstencions: Cap 
- Vots en contra: Cap 

 
7.- MOCIONS  
 
Es proposa aprovar les següents mocions: 
 
“MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM  
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El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El 
passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el 
Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan 
Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, 
Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.  
 
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, 
els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el 
següent:  
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al 
llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per 
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les 
seves estructures polítiques no el reconeguin així.  
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident 
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui 
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.  
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el 
de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria 
de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un 
referèndum.  
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació 
cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la 
societat organitzada a favor del seu dret a decidir.  
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política 
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha 
de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes 
polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents.  
 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST 
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que 
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords 
eficaços.  
 
Per tot això :  
 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats 
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i 
les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la 
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comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i 
efectiu.  
 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta 
la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que 
hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  
 
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  
 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats 
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que 
s’expressa amb el vot.  
 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això 
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions 
entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.  
 
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 29 de juliol de 
2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el 
mateix.  
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de 
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi 
llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de 
Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum  
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida proposen al Ple 
Municipal els següents:   
ACORDS  
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  
 
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  
 
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte 
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.  
 
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).” 
 
DEBAT: 
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 El Sr. Alcalde manifesta que dels 948 municipis de Catalunya, el 90% es troben 
adherits a l’Associació de Municipis per la Independència. 
Diu que la setmana passada va assistir a l’Assemblea anual de l’AMI que va tenir 
lloc a Palamós i que la intenció és de donar suport al Referèndum. Diu que la realitat 
és que tots els municipis de Catalunya ens prestarem a posar les urnes el dia que 
toqui. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés di que el que li agradaria és que no s’haguéssin de debatre 

aquestes mocions i s’ofereix per col.laborar en el que calgui 
 
ACORD: 
La moció s’aprova per unanimitat del nombre de membres assistents, amb el següent 
resultat: 

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

- Abstencions: Cap 
- Vots en contra: Cap 

 
Es proposa aprovar el següent manifest del Dia Internacional de les Dones 
 
“MANIFEST 8 DE MARÇ .- DIA INTERNACIONAL DE LES DONES  
Un any més celebrem el 8 de març, Dia Internacional de les Dones.  
 
Des de l’inici de la Revolució Industrial, àmplies capes de la població femenina dels 
sectors populars es van incorporar al treball assalariat. Aquesta incorporació no les 
eximí, però, de continuar sent responsables del treball de cura de les persones del grup 
familiar ni de les activitats domèstiques. Les precàries i difícils condicions de treball 
industrial van provocar, des de mitjans del segle XIX, l’aparició de moviments de dones 
que reivindicaven millors condicions laborals.  
 
En l’origen de la commemoració del 8 de març, com a Dia Internacional de les Dones, 
podem destacar diversos esdeveniments importants com la vaga de les obreres tèxtils 
nord-americanes de 1857, l’incendi de la fàbrica Cotton o la de Triangle Shirtwaist 
Company de Nova York, el dia 25 de març de 1911, –indústria tèxtil on treballaven 
cinc-centes persones, en la seva gran majoria dones immigrants joves-.  
 
Aquesta data és un símbol per a les dones dels cinc continents. La celebració no es basa 
en un únic fet ni tampoc ha tingut sempre el mateix sentit. La història canvia, és 
dinàmica, i el sentit dels símbols i significats també, però la reivindicació de millors 
condicions de treball i de vida, de drets socials i polítics, són alguns dels temes que per 
desgràcia en aquest segle XXI continuem reivindicant.  
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La realitat social de les condicions de vida de les dones està en un continu procés de 
transformació. L’evolució del paper de les dones en la nostra societat constitueix un 
procés complex on els avenços es contraposen a la persistència d’algunes desigualtats.  
 
Si bé, en els últims anys s’ha avançat en la consecució de la igualtat d’oportunitats, no 
menys cert és que, encara avui, cal seguir treballant des dels diversos àmbits públics i 
privats per tal de reduir progressivament les desigualtats de gènere.  
 
Tot i els progressos assolits, les dones continuen tenint majors dificultats d’accés al 
mercat de treball que els homes, i es confirma l’existència de diferències rellevants tant 
en les condicions de treball com en la retribució econòmica. De fet, i a tall d’exemple, la 
bretxa salarial – és a dir, la diferència salarial entre la remuneració laboral dels homes i 
de les dones – ha augmentat.  
 
Són molts els avenços que s’han aconseguit però és molt encara el camp que cal 
recórrer en favor de la igualtat efectiva entre dones i homes. Per això, volem recordar 
que, per acabar definitivament amb aquestes discriminacions, cal que les dones siguin 
presents a tots els espais de decisió. Sense aquesta presència, totes les polítiques 
d’igualtat seran parcials i insuficients. La plena participació de les dones en condicions 
d’igualtat en totes les esferes de la societat, inclosa la participació en els processos 
d’adopció de decisions i l’accés al poder. Les dones són les que ocupen un treball 
invisibilitzat domèstic i un paper devaluat en el mercat laboral i això s’ha d’acabar. No 
es pot progressar en la nostra societat si no trenquem amb aquests rols. És feina de 
tothom, d’homes i de dones, de la societat. És feina d’educar o reeducar en valors 
d’igualtat de gènere als nostres infants. És establir com un objectiu fonamental de la 
nostra societat l’assoliment ple i real de la divisió del treball, en totes les seves vessants, 
equitativa. És fonamental per a la consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes.  
 
Aquest és el gran repte que tenim al davant, i l’hem d’assolir amb la col·laboració i la 
complicitat de totes les institucions, agents socials i de les dones i els homes dels 
nostres pobles i ciutats, perquè només així podrem fer-ho realitat. 
 
PROPOSTA: 

a) Aprovar el manifest 
 
ACORD: 
El  manifest s’aprova per unanimitat del nombre de membres assistents, amb el següent 
resultat: 

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

- Abstencions: Cap 
- Vots en contra: Cap 
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8.- INFORME DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA 
 
Es dona compte dels següents decrets dictats per l’Alcaldia: 
- D. A. Núm. 49/2016 de 23 de desembre pel qual s’aprova una aportació en benefici 

de La Marató de TV-3. 
- D.A. 1/2017 de 27 de gener de declaració de baixa d’ofici per inclusió indeguda al 

padró d’habitants. 
- D.A. 2/2017 de 31 de gener pel qual s’aprova el padró de la taxa de subministrament 

d’aigua potable, corresponent a segon semestre de 2016. 
- D.A. 3/2017 d’1 de febrer de declaració de caducitat de l’empadronament 

d’estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent. 
- D.A. 4/2017 de 7 de generació de crèdit per ingressos.  
 
 El Sr. Alcalde explica que la 4a edició de la Cursa i Caminada solidària en benefici 

de La Marató de TV-3, va generar uns beneficis de 2.333,49 € i que per aquesta 
mateixa activitat s’ha sol.licitat una subvenció a la Diputació de Lleida, per import 
de 1.500 €. 
Diu que els actes de La Marató organitzats per l’Associació de Dones van generar 
uns beneficis de 2.000 € i que si sumem tots els imports, representa un total de 
5.833,49 €. 
Diu que aquest import, per un municipi de 1.500 habitats, repersenta uns 4 € per 
persona i que es sent orgullós dels veïns/ïnes d’Artesa de Lleida. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que els actes estan molt ben organitzats 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
 La Sra. Georgina Badia pregunta si s’ha reparat la farola caiguda del carrer Hortes. 

 
 La Sra. Secretària contesta que la companyia d’assegurances no va tramitar la 

reclamació i que es va haver de començar de nou. 
 

 La Sra. Cèlia Argilés diu que independentment del que digui la companyia 
d’assegurances la farola s’haurà de reparar. 

 
 El Sr. Josep Mª Esteve pregunta s hi va haver algun vessament a l’empresa Textron 

fa poc. 
 

 El Sr. Benjamí Mor di que l’estiu passat l’empresa va patir un sabotatge, ja que algú 
va obrir una aixeta d’una cisterna i es va produir un vessament d’oli fins al camp de 
sota i que per això ho van netejar. 
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 El Sr. Josep Mª Esteve pregunta quina planificació hi ha per fer el manteniment de 
camins 

 
 El Sr. Benjamí Mor contesta que esperaran una mica. 

 
 El Sr. Josep Mª Esteve diu que hi ha algun camí que està força malament, com el del 

Secanet. 
 

 El Sr. Alcalde diu que el Sr. Benjamí Mor va arranjar particularment algun sot. 
 

 El Sr. Josep Mª Esteve demana que s’expliqui l’acte de recreació de la Batalla de 
Nàpols 

 
 El Sr. Alcalde diu que el millor serà que demà assisteixin a la reunió convocada a la 

Sala del Teatre, on els organitzadors explicaran l’esdeveniment. 
Diu que si l’acte s’hagués referit a actes de la Guerra Civil no s’hauria fet però al 
referir-se a la II Guerra Mundial, tal i com s’ha plantejat sembla que no ha de ferir 
sensibilitats de ningú. 
Diu que s’ha fet a Torrebesses durant deu anys i que per tothom que tingui un dubte, 
demà s’explicarà per part dels organitzadors. 

 
 El Sr. Josep Mª Esteve pregunta si només es fa la recreació de la Batalla o també es 

fan xerrades. 
 

 El Sr. Benjamí Mor diu que a més de la recreació es fan xerrades i exposicions i que 
l’acte durarà tres dies, del 30 d’abril a l’1 de maig. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés pregunta quin cost tindrà aquest esdeveniment. 

 
 El Sr. Alcalde contesta que a l’Ajuntament li costarà entre 1.000 € i 1.500 € en 

despeses de publicitat. 
 

 La Sra. Cèlia Argilés pregunta qui pagarà l’esdeveniment. 
 

 El Sr. Alcalde contestat que els mateixos participants a l’acte pagaran directament a 
l’organització i que des de l’Ajuntament el que es fa és el tema de la promoció i 
publicitat. 
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 La Sra. Cèlia Argilés diu que la Guerra Civil fereix sensibilitats però que des del seu 
punt de vista, els temes bèl·lics no els troba massa adequats. Diu que tot es qüestió 
de com es veuen les coses i que els espectacles de guerra no aporten res positiu. 

 
Diu que nosaltres, per sort no hem viscut cap guerra i que personalment creu que 
l’ambient bèl.lic no afavoreix a res i pensa que no s’hauria de reproduir. 
Diu que per desgràcia la guerra no ha passat, ja que molts països estan en guerra i no 
sap fins a quin punt es massa positiu, el posar-la a l’abast de la gent. 

 
 El Sr. Joan Casola diu que a ell li agrada tan poc com a la Sra. Cèlia Argilés la 

paraula “guerra” però que la realitat és que de guerres n’hi ha hagut i en seguirà 
havent-hi, i que, per tant, és un tema de rigorosa actualitat. 
Diu que van insistir molt en que, el missatge que s’ha de donar és que el que no s’ha 
de fer mai és una guerra i que això no evita que de guerres s’hi ha hagut i que la gent 
te dret a conèixer l’ambient que es vivia. 
L’ambient recrearà una població que es va unir per lluitar contra la invasió enemiga. 
Diu que l’exemple que es donarà serà el d’un poble que s’uneix en desavantatge per 
lluitar pel seu poble i per la seva gent. 
Diu que han preguntat als altres llocs on s’ha fet i que les opinions són que està ben 
fet i que aporta un valor cultural al poble i també aporta la presència de gent i negoci 
als establiments del municipi. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que sobretot aporta negoci als organitzadors. 
 
 El Sr. Joan Casola diu que si, que aporta negoci als organitzadors però que també 

n’aporta als bars i establiments del municipi. 
 

 El Sr. Benjamí Mor diu que ho han plantejat com una recreació històrica. 
 

 La Sra. Cèlia Argilés diu que hi ha tantes coses per recrear històricament que anar a 
buscar el tema de la guerra, a ella personalment no li sembla be. 
Diu que la història està plena d’actes que es poden recrear i que no tots són de temes 
bèl.lics. 

 
I sense que existeixi cap més assumpte a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són 
les 21:15 hores del dia 10 de març de 2017. 
 
 
Seguidament, el Sr. Alcalde dona la paraula al públic assistent i es produeixen les 
següents intervencions: 
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 La Sra. Mònica Girón diu que la festa de Carnestoltes va ser un èxit total per un 
municipi de 1.500 habitants. La única cosa que demana és que de cara a l’any 
vinent, la gent que pugi a l’escenari no estigui tanta estona, ja que si no, es fa molt 
llarg. 
 

 El Sr. Joan Casola diu que es fa llarg pel que espera des de baix, però no pas pel qui 
puja. 

 
 La Sra. Mònica Girón diu que valora positivament aquesta festa. 
 
 També diu que està molt be que s’hagi passat el cinema a les 6 de la tarda, sobretot 

pels que tenen fills petits. 
 
 El Sr. Benjamí Mor diu que l’activitat de ball funciona molt be amb una mitja de 45 

a 55 persones. 
 
 El Sr. Francesc Barberà diu que estaria be que es disposés d’un local per al jovent 

que poguessin utilitzar durant tot l’any i no només 7 o 8 mesos. Diu que el Local de 
La Femosa podria ser útil com a local per a joves i que se’n podria parlar 

 
 El Sr. Joan Casola diu que li agraeix la proposta i que la tindran present. 

 
 El Sr. Joan Gallart diu que al costat de La Femosa el municipi hi té una propietat 

que té possibilitats de ser ampliat. 
 

 El Sr. Alcalde diu que en aquest local tenen la idea d’instal.lar-hi el Museu de la 
Joguina, en un edifici de dues plantes que doni al C/ dels Gallart i a la Vileta. 

 
 El Sr. Benjamí Mor diu que no s’ha tancat la idea de buscar un local per als joves, 

però que, de moment s’ha donat una sortida a la demanda. 
 

 El Sr. Joan Gallart diu que si l’Ajuntament té terrenys al secà i es paguen 300 € per 
Hª, perquè el municipi no arrenda les seves propietats. 

 
 El Sr. Benjamí Mor diu que ho han de mirar. 

 
 La Sra. Cèlia Argilés pregunta qui és el nou arquitecte, responent el Sr. Benjamí 

Mor que és el Sr. Orland Martí. 
 

 El Sr. Isidre Mor diu que a la plaça Freginal es podria fer una residència per a la 
gent gran. 
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 El Sr. Alcalde diu que una residència promoguda per un particular no està 
descartada però no existeix cap iniciativa en aquest sentit, ni des del punt de vist 
privat ni públic. 
Diu que tenen pensat fer un Centre de Dia però no necessàriament a la Plaça 
Frefinal. 

 
 El Sr. Isidre Mor pregunta con està el tema de la compra-venda dels terrenys de la 

Plaça Freginal. 
 

 El Sr. Alcalde diu que s’està preparant la documentació per fer l’oferta al SAREB i 
que també tenen prevista una reunió al Departament de Governació per una possible 
subvenció. 

 
 El Sr. Francesc Barberà diu que a la Llar de Jubilats es podria fer un Centre de Dia. 

 
 El Sr. Alcalde diu que ja s’està treballant per fer aquest Centre de Dia a la Llar de 

Jubilats. 
 

 El Sr. Benjamí Mor diu que a la Plaça Freginal també s’hi preveuen equipaments. 
 

 La Sra. Georgina Oró diu que ella troba be que s’hagi cedit l’ús de d’aquesta manera 
es dona un ús continuat a aquest equipament. 
Diu que espera que s’expliquis correctament els actes de recreació de la Batalla de 
Nàpols. 

 
 El Sr. Benjamí Mor diu que serà una recreació història de la II Guerra Mundial. 

 
 La Sra. Georgina Oró diu que l’acte coincideix amb els actes de Sant Jordi que 

celebren a Puigverd i que estaria be que a l’hora de programar activitats es tingués 
en compte els actes que organitza el poble veí. 

 
 El Sr. Joan Casola diu que és la primera vegada que es solapen actes amb Puigverd. 

 
 El Sr. Benjamí Mor diu que van triar aquestes dates perquè ve gent de fora i aquest 

cap de setmana té tres dies festius. 
 

 El Sr. Joan Casola diu que fa poc temps que saben que Puigverd organitza els actes 
el dia 29 d’abril. 

 
 El Sr. Joan Casola explica la festa de la botella i diu que la idea ha sorgit dels joves 

de 13 i 14 anys. Diu que, per completar la festa, un d’aquests joves punxarà música 
pels assistents. 
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