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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
D’ARTESA DE LLEIDA 
 
Identificació de la sessió 
NÚM SESSIÓ : 1/2017 
SESSIÓ ORDINÀRIA 
DIA: 13 de gener de 2017     
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), segona tinent d’alcalde 
Joan Casola Matas, (CiU), regidor 
Yolanda Horcajadas Redondo, (CiU), regidora 
CèliaArgilés Andrés (EA-AM), regidora 
Josep Mª Esteve Muñoz, (EA-AM), regidor 
Georgina BadiaAnglès (EA-AM), regidora 
Eva Jorge Lucha (EA-AM), regidora 
Anna Gallart Oró, secretària interventora 
 
Una vegada comprovada l’existència del quòrum suficient, per entendre vàlidament 
constituït el Ple, d’acord amb el que disposa l’article 46.2.c) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, s’inicia la sessió amb el següent ordre del dia: 
1.- Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la darrera sessió celebrada. 
2.- Aprovar l’alta d’un be patrimonial a l’inventari municipal de bens. 
3.- Aprovar l’adhesió al contracte derivat 2015.05 D1 de l’acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia 
SAU 
4.- Mocions. 
5.- Precs i preguntes. 
 
1.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA DARRERA 
SESSIÓ CELEBRADA. 
 
Havent-se fet entrega als regidors/es de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió 
celebrada el dia 16 de desembre de 2016 es dona la mateixa per llegida i sotmesa a 
votació, queda aprovada per unanimitat dels membres assistents que són nou. 
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2.- APROVAR L’ALTA D’UN BE PATRIMONIAL A L’INVENTARI MUNICIPAL 
DE BENS. 
 
En compliment amb l'art. 103 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre pel qual s'aprova el 
Reglament del Patrimoni dels ens locals i l'art. 222 del Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la rectificació de l'inventari general de la Corporació, per alta del 
següent bé:  
 
ALTES INVENTARI 2017 
 
1.-BENS PATRIMONIALS   
 
Nº. Ordre Inscripció.- 20 
 
*Immoble destinat a bé patrimonial 
 
*Situació: C/ Europa s/nº. 
 
*Límits: Limita per nord i per l’oest amb carrer Europa, pel sud i per l’est amb 
Alexandra i Xavier Gallart Capell. 
 
*Superfície del sòl.- 1 m2 
 
*Títol d’atribució al municipi.-  
 
*Dades d’inscripció al registre de la propietat.- no consta 
 
*Data d’adquisició.- 
 
*Valoració cadastral.- 201,84 € 
 
*Cost de l’adquisició 
 
*Inversions i millores fetes 
 
*Valor de renda de l’immoble.- . 
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ACORD:  
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents, amb el següent resultat: 

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

- Abstencions: Cap  
- Vots en contra: Cap 

 
3.- APROVAR L’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE L’ACORD 
MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ 
A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, ADJUDICAT PEL CONSORCI 
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA 
ENERGIA SAU 
 
Antecedents.-  
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió 
Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió Executiva de 
data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord 
marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades 
per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT 
i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas 
Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots 
AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització 
efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016. 
 
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per 
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al 
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord 
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el 
contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia 
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU 
d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present 
acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord 
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marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els 
articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes 
derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre 
els empreses seleccionades en l’Acord marc.  
 
3.- En data 7 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil 
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament 
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat 
anterior.  
 
Fonaments de Dret.- 
 
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats 
per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al 
perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel subministrament 
d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05). 
 
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de 
l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1). 
 
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte 
a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al 
règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant 
aplicable.  
 
Quart.- Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions 
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització 
comarcal. 
 
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, es proposa al Ple l’adopció dels següents 



         

 

  
 
 
 
 
 

             

         
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 

ACORDS 
 
Primer.- Que el municipi d’Artesa de Lleida s’adhereix al contracte derivat (Exp. 
2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de 
l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el següent detall de 
condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 
 
Preus terme d’energia: 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa tensió: Tarifa/període 
Preu Adjudicat 

€/MWh 
Sublot BT1 2.0A 112,158 

Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573 

Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843 

Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3 

Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3 

Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7 

Sublot BT7 2.1A 128,298 

Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298 

Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198 

Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298 

Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398 

Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898 

Sublot BT13 3.0AP1 97,098 

Sublot BT14 3.0AP2 83,098 

Sublot BT15 3.0AP3 55,458 
 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període 
Preu Adjudicat 

€/MWh 
Sublot AT1 3.1AP1 86,409 

Sublot AT2 3.1AP2 78,578 

Sublot AT3 3.1AP3 60,419 

Sublot AT4 6.1AP1 102,467 
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Sublot AT5 6.1AP2 85,326 

Sublot AT6 6.1AP3 78,542 

Sublot AT7 6.1AP4 68,951 

Sublot AT8 6.1AP5 62,489 

Sublot AT9 6.1AP6 53,382 

 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1). 
Preus del terme de potència: 
 

Baixa tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   

2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 DHA 44,444710   

2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Alta tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, 
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 
19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  
 
Segon.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU. 
-empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica-,   per import que resulti mensualment i que s'imputarà, dins del 
pressupost municipal de  l'any 2017 amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que 
corresponguin 
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Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda 
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 

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

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

- Abstencions: Cap  
- Vots en contra: Cap 

 

 
4.- MOCIONS 
 
PROPOSTA DE MOCIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA  DAVANT 
LA NECESSITAT DE RENOVAR EL CONTRACTE  DE LA SOCIETAT AMB 
LA PAGESIA 
 
En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va ser 
La Pagesia, sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble a objectiu, 
és necessari renovar el contracte de la societat amb la pagesia a tots els nivells, és per 
això que el darrer Consell Nacional d’Unió de Pagesos va aprovar organitzar una marxa 
pagesa que conflueixi en una concentració a Barcelona i també va aprovar el següent 
manifest que es transcriu literalment: 
 
MANIFEST:  LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA 
PAGESIA  
Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat 
compromesa amb la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de 
Catalunya. Avui, en l’actual conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la 
necessitat de renovar el contracte de la societat amb el camp, de tal manera que la 
Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de país del futur. Per aquest motiu, el 
sindicat agrari majoritari al camp català organitza la primera marxa pagesa a Barcelona 
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per la dignitat el 28 de gener. Resumim en sis eixos els reptes als qual cal fer front 
perquè el camp català contribueixi adequadament al benestar de la societat catalana.  
 
 • Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat 
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector agropecuari i 
forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, la ciutadania ho 
hauria de reconèixer com a un dels seus fonaments, i per això, considerem que s’han 
d’incorporar al seu text fonamental les funcions del sector: 
   a) L’abastament segur d’aliments a la població. 
   b)La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural. 
   c)L’ocupació equilibrada del territori.  
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís 
del sector agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi 
hagi, que la prevista a la Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector 
l’aportació a la societat d’un conjunt de béns públics que el mercat no remunera o 
només ho fa parcialment. Aquest esforç es fa per complir les majors exigències a la 
producció de la Unió Europea i que la resta de competidors mundials no han de 
respectar, ja que només han de complir la normativa concordant amb les regles de 
l’Organització Mundial del Comerç. D’altra banda, el coneixement del rol social de la 
pagesia ha de servir també perquè la ciutadania respecti la convivència amb les 
activitats agrícoles, ramaderes i forestals quan accedeixi i gaudeixi del medi. 
 
• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana de 
ser representada institucionalment en més de dos terços per Unió de Pagesos 
Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió de 
Pagesos de Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia 
professional catalana, en les darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una 
representació lleugerament superior als dos terços, no obstant això, l’actual Govern i els 
que l’han precedit han desenvolupat polítiques i normes que han sostret i menystingut, 
en major o menor grau, la veu d’Unió de Pagesos, com a representant àmpliament 
majoritària de la pagesia professional a les institucions catalanes. 
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana 
es manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament d’Agricultura, Parcs 
Naturals i altres espais d’interès natural, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de 
Residus de Catalunya, formació professional contínua i ocupacional, autònoms i, també, 
en òrgans de participació socioeconòmica de determinades administracions locals. 
 
• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia 
La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39 % de 
l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la Política 
Agrària Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada per la 
liberalització deslleial en l’accés al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis 
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agroindustrials i comercials que ens porta a suportar en molts sectors preus ruïnosos per 
les nostres produccions. A aquests dos aspectes, cal afegir l’encariment desmesurat de 
determinats costos de producció. 
El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i 
l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els 
recursos humans i materials suficients per dur a terme, de manera coordinada i 
sinèrgica, una tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, d’inspecció, control i, si 
escau, sanció (competència, comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per a assegurar 
el compliment de les normes que regulen el mercat, la competència i el comerç 
agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, a presentar al Parlament un paquet 
legislatiu que permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, 
els contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de productors, així com 
l’actualització de la regulació de les llotges i altres mecanismes que assegurin la 
transparència dels mercats. 
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes les 
mesures que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a l’abast 
per assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes 
agroalimentaris. 
 
• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural. 
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un 
74 % l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya, 
no obstant això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogràfic, 
van acordar unes prioritats en programació i execució, que l’actual Govern no ha 
respectat i ha comportat retallades en les inversions en les explotacions, mesures 
d’agroambient i clima i d’agricultura i ramaderia ecològiques i compensacions a les 
Zones amb Limitacions Naturals (muntanya i desfavorides).  
Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir la 
desatenció de l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i forestal i, 
mitjançant una llei, cal deixar fixades les prioritats consensuades en programació i 
execució del PDR de Catalunya, així com, la revocació de les retallades i les 
reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho.  
 
• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge. 
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any rere 
any i provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No podem 
esperar més a capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament d’Agricultura han 
de destinar els recursos humans i econòmics necessaris per garantir una gestió eficaç de 
la fauna en tots els espais cinegètics, públics i privats, i revertir la situació actual. S’han 
de facilitar, simplificar i habilitar les comunicacions electròniques per a les sol·licituds 
d’actuacions excepcionals. 
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També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot 
l’any a les zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució 
de les mesures excepcionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les poblacions de 
fauna per sota dels llindars d’emergència. A més, la Generalitat de Catalunya ha 
d’actuar diligentment, quan queda demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions dels 
titulars dels terrenys cinegètics, per minimitzar els danys i gestionar la sobreabundància 
de l’espècie que els causa. 
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que s’analitzi 
la capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense perjudicar al bestiar 
domèstic i, si s’escau, es prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi 
augmentant la població o es redueixi, es reforcin les mesures preventives i en cas de 
danys aquests s’indemnitzin. Cal que es prevegin les accions a emprendre davant la 
possible arribada d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan creixent a altres 
zones de la península Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i provoquen importants 
conflictes amb la ramaderia extensiva. 
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge a tot 
el territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de 
gestió de la fauna, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal actuar 
aprofitant al màxim el marc actual. 
 
Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius 
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que està 
aplicant la Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i procediments 
fora de les normes, o no autoritzant, amb aquest criteris espuris, construccions i/o 
instal·lacions imprescindibles per a l’activitat agropecuària i forestal. La Generalitat 
també està establint un règim sancionador en matèria de gestió de les dejeccions 
ramaderes i altres fertilitzants que pretén sancionar actuacions no intencionades, que no 
són incompliments d’obligacions o d’accions comprovables. 
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i 
productius, estudis d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les infraestructures i 
els corregeixin, l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no urbanitzable i 
l’establiment del Pla Sectorial Agrari. També necessita una definició de les noves zones 
amb limitacions naturals, desenvolupar polítiques específiques per a les zones 
periurbanes i la revisió de l’abusiva i arbitraria designació com a Zona d’Especial 
Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus plans de gestió.  
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida aprova: 
 
1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia. 
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2.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del punt de 
vista logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres fórmules de 
caràcter voluntari. 
  
3.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a: 
 

-  Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó 
         President de la Generalitat de Catalunya 
         Plaça de Sant Jaume, 4  
         08002 BARCELONA 
 

-  Sr. Joan Caball Subirana 
   Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya 
   C/ Ulldecona, 21-31 2a planta 
   08038 BARCELONA 

 
DEBAT: 
 La Sra. Cèlia Argilés diu que troba molt encertada aquesta moció i que els 

regidors/es del seu grup la recolzen. 
Diu que considera trist que la iniciativa privada hagi de passar per davant de la 
pública en aquest tema i que cal fer un toc d’atenció perquè el mon de la pagesia es 
troba en una situació molt desafavorida i que espera que es doni compliment als 
punts de la moció. 

 El Sr. Benjamí Mor diu que si no s’aconsegueix fer atractiva la pagesia per als joves 
s’abandonarà el territori i es perdran llocs de treball. 

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

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

- Abstencions: Cap  
- Vots en contra: Cap 

 
5.- PRECS I PREGUNTES 
 
 La Sra. Georgina Badia pregunta com està el tema de l’antena de wiffi del 

campanar. 
 

 El Sr. Alcalde diu que fa dies que en van parlar i que no saben res. Diu que prenen 
nota d’aquest tema. 
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 El Sr. Josep Mª Esteve diu que han vist la factura dels 12 columbaris del cementiri 
de l’empresa Folch S.A. per l’import de 4.700 € i que si sembla molt elevat aquest 
import. Diu que si dividim aquest import pels 12 columbaris, surt a 392 € cada 
unitat . 
Di que en l’anterior ple es va aprovar la modificació de l’ordenança de la taxa pel 
servei de cementiri i es va establir una taxa de 280 € per la concessió de cada unitat 
de columbari.  
Pregunta per la diferència entre el cost de l’obra i el preu de la concessió. 

 
 El Sr. Alcalde diu que ja sabien que el preu era deficitari però van considerar que fer 

pagar el cost sencer seria molt elevat. 
Diu que al seu moment es va sol.licitar pressupost a diverses empreses i que aquesta 
era la millor qualitat/preu. 
Diu que segurament, si se n’han de fer mes ho farà la brigada municipal. 

 
 El Sr. Josep Mª Esteve diu que li va sorprendre el cost elevat d’aquesta obra. 

 
 El Sr. Alcalde diu que hi havia una demanda i que s’havien de fer. Diu que es van 

consultar diversos pressupostos i que aquesta empresa era la que tenia millor preu. 
 

I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són 
les 20:45 hores del dia 13 de gener de 2017 
 
El Sr. Alcalde dona la paraula al públic assistent i es produeixen les següents 
intervencions: 
 El Sr. Franesc Barberà pregunta quan costa la despeses d’enllumenat públic i dels 

edificis municipals en un any. 
Diu que si el cost és molt elevat fora bo substituir les bombetes per led. 

 
 El Sr. Benjamí Mor diu que l’Ajuntament es troba adherit al PAESC i que una 

vegada redactat el mateix, la Diputació treu línies d’ajut que poden arribar al 50% 
de la inversió per actuacions de millora de l’eficiència energètica. 
 

 El Sr. Jacob Antonio diu que la fusteria Pedra Miguel provoca fum que va a parar a 
casa seva. Demana que pot fer l’Ajuntament al respecte. 

 
 La Sra. Yolanda Abadia diu que ella no ha engegat més l’estufa des que es va 

queixar el Sr. Jacob. 
 

 El Sr. Alcalde diu que l’Ajuntament té un informe de l’arquitecte municipal al 
respecte i que es va passar aquest informe a l’empresa i que l’empresa va comentar 
que no tornarien a posar en funcionament l’estufa. 
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 El Sr. Jacob Antonio diu que cada dia té molèsties pels fums de la fusteria. 

 
 La Sra. Yolanda Abadia diu que quan vulgui pot anar a l’empresa i comprovarà que 

l’estufa no s’engega. Diu que ha instal.lat calefacció elèctrica per no haver 
d’engegar l’estufa. 

 
 El Sr. Jacob Antonio diu que ell pot corroborar que l’estufa s’engega perquè té 

vídeos i que és mentida que no s’engegi. 
 

 El Sr. Alcalde diu que si es dona aquesta circumstància, el dia que s’engegui l’estufa 
que el Sr. Jacob Antonio avisi a l’Ajuntament i es comprovarà aquesta 
circumstància. 

 
 El Sr. Jacob Antonio diu que es curiós que quan ell marxa amb la moto, just després 

engeguen l’estufa. 
 

 La Sra. Yolanda Abadia li diu al Sr. Alcalde que no fan funcionar l’estufa. 
 

 El Sr. Alcalde diu que això és el que els constava i el que els van dir, però diu que si 
es dona aquest fet, que ho comuniquin a l’Ajuntament. 

 
 La Sra. Tamara Grau diu que els consta que al Ple passat es va fer un comentari 

sobre ells. Diu que es va comentar que havien estat més d’un mes sense calefacció. 
Diu que els agradaria que si algú fa algun comentari sobre ells, que parlin amb la 
Junta i que no se n’assabentin per darrera.  

 
 El Sr. Alcalde pregunta si tenien estufes, responent la Sra. Tamara Grau que si. 
 
 
Artesa de Lleida, 13 de gener de 2017 
 
Vist i plau        La secretària 
L’Alcalde 
 
 
 
 
Pere Puiggròs Compte      Anna Gallart Oró 
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