Ajuntament d’Arbeca
Les Garrigues
ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA MUNICIPAL CELEBRADA
PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA 3 D’ABRIL DE 2019.
Identificació de la sessió:
Núm.: 2/2019
Caràcter: ordinària
Data: dimecres, 3 d’abril de 2019.
Horari: de les 21:00 a les 22:00 hores
Lloc: Sala de Plens
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial d’Arbeca, a 3 d’abril de 2019, a les
21:00h, es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, sota la
presidència del Sr. Alcalde, Sr. Joan Miquel Simó i Falcó, per celebrar la sessió
ordinària del Ple de la Corporació, en primera convocatòria.
ALCALDE:Il·lm. Sr. Joan Miquel Simó i Falcó.
REGIDORS:

Sra. Maria Navés Baget
Sr. Xavier Perelló Miret
Sra. Beatriu Miret Aiguadé
Sr. Albert Felip Boldú
Sra. Míriam Gotsens Pach
Sra. Ramona Barrufet Santacana
Sr. Magí Clavé Oliach
Sra. M. del Carme Torra Caselles
Sr. Francesc Roset Sans
Sr. Sergi Pelegrí Perera

SECRETARI: Sr. Vladimir Miquel Perelló
ABSENTS: Cap
Es reuneix, per tant, el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja
que hi assisteixen deu dels onze regidors que, de fet i de dret, composen la
Corporació, acomplint-se el previst en els art. 46.2 c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 90
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions.
El Sr. Batlle dóna la benvinguda als regidors de la Corporació, al públic assistent i al
que ens escolta a través de ràdio Arbeca.
Tot seguit es passen a tractar els assumptes que composen l’ordre de dia:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 16 de gener de 2019.
Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes
trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a
proveïdors. 4r. Trimestre 2018.
Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 01/01/2019 fins 31/03/2019.
Sorteig Meses electorals eleccions a les Corts Generals.
Proposta d’aprovació definitiva de la imposició i l’ordenació de contribucions especials a
l’obra PEATONALITZACIÓ DEL CARRER PREGÀRIES.
Proposta d’aprovació definitiva de la imposició i l’ordenació de contribucions especials a
l’obra PEATONALITZACIÓ DEL CARRER ABADIA.
Proposta de nomenament Secretaria Registre Civil del Jutjat de Pau.
Proposta d’adquisició de la finca amb immoble urbà situada a la Plaça Generalitat, 1.
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9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Proposta d’aprovació de les bases reguladores de les subvencions per a la preservació i
la rehabilitació de les construccions rurals tradicionals de pedra seca en la modalitat de
cabana de volta.
Proposta d’aprovació de les bases reguladores de les subvencions als comerços i
productors locals per a la millora de la sostenibilitat del medi ambient.
Proposta d’acord per sol·licitar del departament de treball, afers socials i famílies una
pròrroga al conveni corresponent a les 5 places de naturalesa públiques per a la
residència municipal d’Arbeca per a l’any 2020.
Proposta d’acord de denominació de carrers i espais urbans i la seva inclusió en el
nomenclàtor municipal.
Mocions
Informes d’ Alcaldia
Precs, preguntes i suggeriments

I.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR DE DATA 16 DE GENER DE 2019.
Es sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de
la sessió anterior de data 16 de gener de 2019.
Seguidament es sotmet a votació la mateixa i l’esborrany queda aprovat per
unanimitat dels membres de la Corporació (6 vots a favor del grup CP, 3 vots a
favor del grup CiU i 2 vots a favor del grup AE-AM).

II. DONAR COMPTE AL PLE DE LES RENDICIONS FETES AL MINISTERI
D’ECONOMIA I HISENDA: INFORMES TRIMESTRALS DE LLUITA CONTRA
LA MOROSITAT, LLEI 15/2010 I PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS 4RT TRIMESTRE 2018.
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials (LLCM), estableix al seu article quart l’obligatorietat de les
Corporacions locals d’elaborar i remetre al Ministeri d’Economia i Hisenda un
informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament de
les obligacions de cada Entitat Local.
Per tant, s’informa el compliment de pagaments dins els terminis indicats, d’acord
amb el RDL 4/2012, de 24 de febrer, resultant-ne el següent detall resum:
QUART TRIMESTRE 2018:
Pagaments realitzats en el trimestre
dins el període legal
Pagaments realitzats en el trimestre
fora del període legal

384.519,33 euros
equivalen a 420 pagaments

68,79 euros
equivalen a 1 pagament
Factures pendents de pagament al final del trimestre
dins el període legal
312.574,48 euros
equivalen a 286 operacions
Factures pendents de pagament al final del trimestre
fora del període legal

4.460 euros
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equivalen a 2 operacions
Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament d’Arbeca
equivalent al quart trimestre de 2018, entenent-se com una magnitud definida al
RD 635/2014, de 25 de juliol.
El període mig de pagament 4rt. TRIM. 2018
8,39 dies
(equivalent a 38,39 dies des de registre de factura)
El Ple de la Corporació es dona per assabentat.

III.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DES DE L’1 DE
GENER DE 2019 AL 31 DE MARÇ DE 2019.
01/2019

03/01/2019

Llicencia obres menors Exp. 239/18 Joan Moyà Navés, Exp.240/18 Jordi
Perera Valls

02/2019

03/01/2019

Baixa clavegueram. Xavier Vidal Bosch

03/2019

03/01/2019

Concessió llicencia gual. Rosa M Queralt Safont

04/2019

04/01/2019

Autorització tarja aparcament no conductor. Rosa M. Muñoz Hill

05/2019

08/01/2019

Autorització Sala República. El Cau d'Ivars d'Urgell

06/2019

09/01/2019

Comunicació inici activitat i obertura establiment: Acadèmia d’idiomes
Let’s go.

07/2019

09/01/2019

Compensació IBI finques adquirides família Mullerat

07B/2019

10/01/2019

Aprovació projectes d'obres

07C/2019

11/01/2019

Convocatòria Ple Ordinari 16/01/2019

08/2019

15/01/2019

Llicencia obres menors Exp. 244/19 Marcel Perelló Gregori

09/2019

15/01/2019

Canvi d'orientació explotació ramadera porcina. Agrosans Ramadera,
S.L.

10/2019

16/01/2019

Concessió ajut econòmic. Associació de Joves d’Arbeca.

10B/2019

18/01/2019

Aprovació definitiva quotes urbanització obra "urbanització UA3"

11/2019

22/01/2019

Fermança gestió residus generats Exp. 94/17. XAVIER VIDAL BOSCH.

12/2019

23/01/2019

Autorització Sala del Centre Municipal. Agrupació Sardanista Arbeca
Nostra.

13/2019

23/01/2019

Autorització sala del Centre Municipal. TROBADA DE PUNTAIRES.

14/2019

23/01/2019

Autorització consultori mèdic. Banc de sang.

15/2019

24/01/2019

Autorització sala república. Associació de dones l'olivera. Sopar de
Santa Agueda.

16/2019

25/01/2019

Autorització baixa comptadors servei d'aigua.

17/2019

25/01/2019

Aprovació del padró cobratori corresponent a la Taxa del servei de
Subministrament d’aigua potable, 2n. semestre 2018

18/2019

25/01/2019

Reconeixement complement de productivitat encarregat de Brigada
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19/2019

25/01/2019

Contractació personal laboral temporal taquilla Vilars

20/2019

28/01/2019

Llicencia obres majors. Exp. 242/18 Encarna Zamora Torres

21/2019

30/01/2019

Concessió llicència gual. Aida Teixidó Dalmau

22/2019

31/01/2019

Autorització ocupació parcial via publica (C/ Major i C/ Francesc Macià).

23/2019

01/02/2019

Concessió ajut econòmic. Escola de futbol d'Arbeca

24/2019

01/02/2019

Devolució fermança gestió residus generats Exp. 113/15. JAUME SOLÉ
MOYÀ.

25/2019

01/02/2019

Autorització sala república. Associació amics de Vilars.

26/2019

04/02/2019

Llicencia obres menors. Exp. 245/19 Josep Torres Ros, Exp.246/19 Pla
de les alzines, Exp. 247/19 Perelló Gregori, s.l., Exp. 249/19 Olga Sans
Garuz

27/2019

04/02/2019

Títol nínxol. Maria Jesus Sylva Segura

28/2019

04/02/2019

Concessió llicència gual. Jaume Mesalles Solé

29/2019

04/02/2019

Concessió llicència gual. Miquel Angel Pou Molins

30/2019

06/02/2019

Llicencia obres majors. Exp 248/19 Salvador Bellmunt Bosch

31/2019

07/02/2019

Autorització utilització Pistes atletisme. Consell esportiu Urgell.

32/2019

07/02/2019

Autorització Sala antiga escola de música.

33/2019

11/02/2019

Canvi titularitat llicència ambiental. Raül i Xavier Vilalta Fàbregas

34/2019

12/02/2019

Llicencia obres menors. Exp. 222/18. Maria Pelegrí Safont

35/2019

12/02/2019

Concessió llicència gual. Cristina Serra Moyà.

36/2019

12/09/2019

Ajut tast oli fira 2018

37/2019

18/02/2019

Autorització connexió xarxa aigua. FRANCISCO GABARRE GONZALEZ

38/2019

18/02/2019

Llicencia obres menors. Exp.251/19 Josep Motlló Mallén, Exp. 252/19
Pifarre Gaya, S.C.P.

39/2019

19/02/2019

Denegació obertura diumenges supermercat Spar

40/2019

19/02/2019

Autorització pistes atletisme. Consell esportiu de les Garrigues

41/2019

19/02/2019

Autorització sala república. Sopar dona treballadora

42/2019

21/02/2019

Autorització exhumació restes òssies del Sr. Marià Mullerat Soldevila

43/2019

22/02/2019

Aprovació factures gener

44/2019

25/02/2019

Llicencia obres menors. Exp. 254/19 Antoni Sole Cullere

45/2019

25/02/2019

Prorroga llicencia obres majors. Exp. 51/14. Pla de les alzines

45B/2019

25/02/2019

Reconeixement i adequació retributiva Josep Aubach Escur

46/2019

26/02/2019

Concessió ajut econòmic. ACUDAM MOLLERUSSA.
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46B/2019

26/02/2019

Pròrroga conveni servei de recaptació tributària amb La Caixa

47/2019

28/02/2019

Aprovació devolució ingressos indeguts. Danut Dragan.

47b/2019

28/02/2019

Contractació personal laboral temporal urgent Jaume Figuerola Guàrdia

48/2019

01/03/2019

Autorització sala Màrius Torres. Reunió síndic municipal.

49/2019

01/03/2019

Concessió ajut econòmic. Club Joventut atlètica d'Arbeca.

50/2019

01/03/2019

Ajut econòmic despeses afiliació interclubs lliga catalana pàdel.

51/2019

01/03/2019

Locals i actes campanya electoral Eleccions Generals 2019

52/2019

01/03/2019

Reunió informativa. Benvingut a pagès

53/2019

01/03/2019

Autorització sala del centre. Casal d'avis d'Arbeca

54/2019

04/03/2019

Autorització utilització Pistes atletisme.

55/2019

04/03/2019

Llicencia obres menors. Exp. 257/2019 Ramon Sans Vidal

56/2019

05/03/2019

Devolució fermança gestió residus generats Exp. 218/18. Jose
Fernàndez Martinez.

57/2019

05/03/2019

Baixa gual permanent. Magi Balleste Capdevila.

58/2019

05/03/2019

Instal·lació de 2 taules i cadires a la via pública.

59/2019

06/03/2019

Aprovació factures febrer (1)

60/2019

06/03/2019

Retirada vehicle Maria del Carmen Ruiz

61/2019

06/03/2019

Retirada vehicle Aurora Rodríguez Hernández

62/2019

06/03/2019

Retirada vehicle Marta Escoda Garcia

63/2019

07/03/2019

Autorització Sala República. Dia de la dona.

64/2019

07/03/2019

Autorització Sala República, Sala Màrius Torres i Plaça de la unió
republicana. Acte ERC

65/2019

07/03/2019

Autorització Sala República. Reunió informativa fibra òptica. ADAMO

66/2019

07/03/2019

Concessió ajut econòmic. III Torneig solidari en favor dels
transplantaments. Club Pàdel Arbeca.

67/2019

07/03/2019

Autorització Sala de l'Abadia. Associació de dones l'olivera

68/2019

11/03/2019

Canvi Titularitat Llicència ambiental.- Roxana Anghelescu Boboaca.

69/2019

11/03/2019

Llicencia obres menors. Exp. 258/19 Josep Pau Pernau,, Exp. 259/19
Enric Masip Ardèvol, Exo. 260/19 ADAMO TELECOM IBERIA, S.A., Exp.
261/19 Arbequina i Secció de Crèdit, SCCL,

70/2019

12/03/2019

Aprovació factures març (1)

70B/2019

12/03/2019

Contracte Menor substitució finestres segona planta escoles

71/2019

13/03/2019

Alta padró Taxa ocupació via pública per a l' anualitat 2019 i següents.

72/2019

14/03/2019

Autorització Utilització serveis de La Capella. Compas- Associació Talma.
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73/2019

14/03/2019

Retirada vehicle Maria Victoria de la Riva de Bustos

74/2019

14/03/2019

Autorització instal·lacions escola. Estades Multiesportives.

75/2019

15/03/2019

Llicencia obres menors. Exp. 262/2019 Georgel Calin Sofineti, Exp.
265/19 Joan Vilanova Bacardit

76/2019

18/03/2019

Autorització sala república. Acte informatiu fibra. Orange

77/2019

18/03/2019

Aprovació Pla de Desplegament Fibra òptica ADAMO

78/2019

18/03/2019

Aprovació Pla de Desplegament Fibra òptica ORANGE

79/2019

21/03/2019

Concessió ajut econòmic. Club Joventut atlètica d’Arbeca.

80/2019

21/03/2019

Devolució aval urbanització. Judit Pelegrí Perera

80B/2019

21/03/2019

Contracte Menor Clavegueram carrer Pregàries

80C/2019

21/03/2019

Contracte Menor Xarxa Aigües carrer Pregàries

80D/2019

21/03/2019

Excavació paviment carrer Pregàries

81/2019

25/03/2019

Títol nínxol. Vicente López Giménez

82/2019

26/03/2019

Autorització sala república. Associació de dones. Celebració nit del Gin
Tònic.

83/2019

26/03/2019

Autorització recorregut turístic cotxes clàssics.

84/2019

26/03/2019

Autorització Sala Marius Torres. Tallers Hipopresius.

85/2019

26/03/2019

86/2019

26/03/2019

87/2019

27/03/2019

88/2019

28/03/2019

Autorització Sala República. ESQUERRES D'ARBECA.

89/2019

29/03/2019

Convocatòria Ple Ordinari 3/04/2019

Inici procediment per a l'aprovació de les bases subvencions comerç
sostenible
Inici procediment per a l'aprovació de les bases subvencions
construccions de pedra seca
Llicencia obres menors. Exp. 266/19 Joan Vilanova Bacardit, Exp.
267/19 Dolors Sans Sans, Exp. 268/19 Jaume Pifarré Gotsens, Exp.
269/19 Raül i Xavi Vilalta

Els membres de la Corporació municipal es donen per assabentats.
VI.- REALITZACIÓ SORTEIG MESES ELECTORALS PER LES ELECCIONS A LES
CORTS GENERALS DEL 28 D’ABRIL DE 2019.
Per Reial Decret 129/2019, de 4 de març, es convoquen Eleccions a les Corts
Generals a celebrar el proper dia 28 d’abril de 2019.
D’acord amb el calendari electoral previst i tenint en compte el termini establert a
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, cal realitzar el
sorteig de les dos meses electorals que pertoca al municipi d’Arbeca.
De conformitat amb l’article 26.1 de la LO 26/1985, i atenent a la sentència del
Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de novembre, és el Ple l’òrgan municipal
on s’ha de celebrar el sorteig de les meses electorals.
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L’Institut Nacional d’Estadística, INE, facilita el programa CONOCE, el qual, a part
de ser la plataforma de consulta del cens electoral, esdevé l’eina per a la realització
del sorteig de les meses.
En virtut de tot l’anterior, es procedeix a la realització del sorteig mitjançant el
programa CONOCE, resultant-ne uns electors per mesa. Per tant, el Ple de la
Corporació acorda el següent:
Primer.- Designar com a membres de les meses per a les Eleccions a les Corts
Generals 2019, el que en resulta del programa CONOCE, i que es relacionen a
continuació:
SECCIÓ 001 MESA U
President ............................................. Anna Maria Capdevila Rulló
1r. Suplent President ............................. Sara Esqué Sumalla
2n. Suplent President ............................. Concepció Baget Pomés
1r. Vocal............................................... Antoni Balcells Sans
1r. Suplent 1r. Vocal .............................. Christian Serra Lopez
2n. Suplent 1r. Vocal ............................. Jesús Camacho Cordon
2n. Vocal .............................................. Marina Sans Rodon
1r. Suplent 2n. Vocal ............................. Roser Hinojosa Alba
2n. Suplent 2n. Vocal ............................. Maria Concepció Alonso Vidal
SECCIÓ 002 MESA U
President ............................................. Sílvia Blanc Bofarull
1r. Suplent President ............................. Ricard Boldú Frutos
2n. Suplent President ............................. Anna Palau Escudé
1r. Vocal............................................... Josep M. Solé Fallada
1r. Suplent 1r. Vocal .............................. Teresa Sans Safont
2n. Suplent 1r. Vocal ............................. Elisenda Ballesté Pau
2n. Vocal .............................................. Jordi Perera Sangrà
1r. Suplent 2n. Vocal ............................. Francesc Roset Sans
2n. Suplent 2n. Vocal ............................. Roger Balagué Motlló
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per tal de fer executiu aquest acord i instruir el
procediment oportú fixat per la legislació electoral.
Seguidament es sotmet a votació la proposta, essent aprovada per unanimitat dels
membres de la Corporació (6 vots a favor del grup CP, 3 vots a favor del grup CiU i
2 vots a favor del grup AE-AM).

V. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA IMPOSICIÓ I
ORDENACIÓ
DE
LES
CONTRIBUCIONS
ESPECIALS
A
L’OBRA
“PEATONALITZACIÓ DEL CARRER PREGÀRIES”.
1. ANTECEDENTS
El Ple de la corporació, en sessió realitzada el dia 16 de gener de 2018, va aprovar
provisionalment la imposició i l’ordenació de contribucions especials com a
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conseqüència de l’execució de l’obra “PEATONALITZACIÓ DEL CARRER
PREGÀRIES”, l’establiment i l’exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un
benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
En el BOP núm. 23, de data 1 de febrer de 2019, es va inserir l’anunci d’aprovació
inicial perquè, en el termini de 30 dies, els interessats hi presentessin, si era el cas,
reclamacions. Prèviament es va efectuar l’oportuna notificació individualitzada a
tots els propietaris de finques dins l’àmbit d’actuació.
Contra l’acord d’aprovació inicial d’imposició i ordenació de les contribucions
especials no s’ha presentat fins a la data cap al·legació.
2. FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que disposen els articles 15.1, 28, 29, 34.1 i 3 i 58 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
En virtut de tot l’anterior l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents,
3. ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament la imposició i, simultàniament, l’ordenació de
contribucions especials per l’obra “PEATONALITZACIÓ DEL CARRER
PREGÀRIES”.

Segon.- Notificar el present acord als interessats en el procediment amb indicació
individualitzada de les quotes que els correspon abonar, així com publicar-ho al BOP i
al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.”
Prèviament a la votació el Sr. Alcalde explica el contingut de la proposta.
Seguidament es sotmet a votació la proposta, essent aprovada per unanimitat dels
membres de la Corporació (6 vots a favor del grup CP, 3 vots a favor del grup CiU i
2 vots a favor del grup AE-AM).

VI. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA IMPOSICIÓ I
ORDENACIÓ
DE
LES
CONTRIBUCIONS
ESPECIALS
A
L’OBRA
“PEATONALITZACIÓ DEL CARRER ABADIA”.
1. ANTECEDENTS
El Ple de la corporació, en sessió realitzada el dia 16 de gener de 2018, va aprovar
provisionalment la imposició i l’ordenació de contribucions especials com a
conseqüència de l’execució de l’obra “PEATONALITZACIÓ DEL CARRER
ABADIA”, l’establiment i l’exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un
benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
En el BOP núm. 30, de data 12 de febrer de 2019, es va inserir l’anunci d’aprovació
inicial perquè, en el termini de 30 dies, els interessats hi presentessin, si era el cas,
reclamacions. Prèviament es va efectuar l’oportuna notificació individualitzada a
tots els propietaris de finques dins l’àmbit d’actuació.
Contra l’acord d’aprovació inicial d’imposició i ordenació de les contribucions
especials s’ha presentat fins a la data dos al·legacions, restant pendent de
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finalització el termini atorgat a algun propietari en concepte de notificació
individualitzada.
Una al·legació conclou que l’obra no suposarà res positiu pel seu habitatge i que la
conversió del vial en peatonal encara empitjorarà el carrer. L’altra constata un error
material en el càlcul del metres lineals de façana. Consten les al·legacions a
l’expedient.
2. FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que disposen els articles 15.1, 28, 29, 34.1 i 3 i 58 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
En virtut de tot l’anterior l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents,
3. ACORDS:
Primer.- Desestimar la primera al·legació presentada motivant aquest acte en el fet
que l’actuació millorarà significativament l’entorn del carrer, es mantindrà el dret
d’accés amb vehicles pels veïns i suposarà una millora pel seu habitatge. Estimar
l’al·legació constatant un error material en el càlcul dels metres lineals de façana,
fet que comporta un recàlcul en el repartiment de la base imposable del tribut,
consta a l’expedient la distribució definitiva de les contribucions especials.
Segon.- Aprovar definitivament la imposició i, simultàniament, l’ordenació de
contribucions especials per l’obra “PEATONALITZACIÓ DEL CARRER ABADIA”.
Tercer.- Condicionar aquest acord a la finalització dels terminis atorgats als efectes
d’al·legacions en concepte de notificació individualitzada, en cas de no presentar-se
cap al·legació. Si se’n presentés caldria adoptar un nou acord per estimar-les o
desestimar-les degudament. Aquest acord prendrà efectivitat a partir de l’endemà
de la finalització dels citats terminis.
Quart.- Notificar el present acord als interessats en el procediment amb indicació
individualitzada de les quotes que els correspon abonar, així com publicar-ho al
BOP i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
Prèviament a la votació el Sr. Alcalde explica el contingut de la proposta.
Seguidament es sotmet a votació la proposta, essent aprovada per unanimitat dels
membres de la Corporació (6 vots a favor del grup CP, 3 vots a favor del grup CiU i
2 vots a favor del grup AE-AM).

VII. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA PERSONA IDÒNIA TITULAR
PER A LA SECRETARIA DEL REGISTRE CIVIL D’ARBECA.
El proper dia 31 de març la Sra. Maria Lourdes Ferré Mañé, que ocupa una plaça
d’administratiu de l’Ajuntament d’Arbeca, exercia des del dia 1 d’octubre les
funcions de secretaria titular del Jutjat de Pau i Registre Civil d’Arbeca, segons
resolució del Departament Justícia de data 26 d’octubre de 2018, amb efectes des
del dia 1 d’octubre.
Per motius organitzatius dels serveis administratius de
l’Ajuntament cal que aquesta tasca sigui realitzada per un altra persona
treballadora d’aquest ajuntament a partir del dia 1 d’abril de 2019.
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L’Ordre JUS/92/2018, de 27 de juny, sobre el nomenament de persones idònies de
les secretaries dels jutjats de pau de Catalunya, regula, entre altres, les condicions
que han de reunir les persones idònies i el procediment per al seu nomenament.
L’article 6.1 de l’Ordre preveu que quan la secretaria del jutjat de pau formi part
d’una agrupació de secretaries de jutjats de pau en funcionament, cada ajuntament
ha de nomenar una persona idònia perquè es faci càrrec de forma exclusiva de
l’àmbit del registre civil del jutjat de pau corresponent. L’article 5 estableix la
possibilitat de nomenament d’una persona idònia substituta amb les causes
habilitants que preveu el mateix precepte legal.
En virtut de l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Proposar, amb caràcter d’urgència, el nomenament de la Sra. Maria Batalla
Burgueño, amb DNI núm. 47694511D, com a Secretària titular del Registre Civil del
Jutjat de Pau d’Arbeca.
Segon.- Establir que els efectes del nomenament siguin a partir del dia 1 d’abril de
2019.
Tercer.- Donar coneixement d’aquests acords al Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, aportant la documentació prevista a l’article 4 de l’Ordre
JUS/92/201, per tal que procedeixi a l’aprovació del nomenament.
Prèviament a la votació el Sr. Alcalde explica el contingut de la proposta.
Seguidament es sotmet a votació la proposta, essent aprovada per unanimitat dels
membres de la Corporació (6 vots a favor del grup CP, 3 vots a favor del grup CiU i
2 vots a favor del grup AE-AM).

VIII. PROPOSTA D’ADQUISICIÓ DE LA FINCA AMB IMMOBLE URBÀ
SITUADA A LA PLAÇA GENERALITAT, 1.
La Sra. Glòria Timoneda Tarròs és propietària d’un immoble de 301 m2 de
superfície de solar i 431 m2 de superfície construïda, ubicat a la plaça Generalitat,
1, amb referència cadastral 7013502CG2071S0001LE d’aquesta localitat. La finca
es troba inscrita al Registre de la Propietat de les Borges Blanques amb núm. 3070,
Tom 609, Llibre 68 i Foli 2.
La propietària ha plantejat a l’Ajuntament de d’Arbeca la possibilitat de vendre
l’esmentat immoble, essent que l’ens municipal és propietari de l’edifici contingu,
limítrof en la major part de la cara oest de l’habitatge amb les dependències
municipals on s’ubica la seu de l’Ajuntament i l’edifici de serveis socials.
Atès el possible interès de l'ajuntament en formular una proposta econòmica per a
la seva adquisició als efectes de destinar l’immoble a la prestació de serveis
municipals vinculats a la promoció cultural i turística amb accessibilitat i recepció a
la musealització de la col·lecció Temps de Guerra, possibilitat d’ubicació del museu
dels Vilars i ampliació de les dependències municipals, procedeix instruir l'oportú
expedient de conformitat amb allò establert en l'article 206.3 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 l'article 30.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals, de 17
d'octubre de 1988. A aquests efectes per acord del Ple de data 5 de novembre de
2018 es va iniciar l’expedient per la via d’adquisició directa de l’immoble.
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La Memòria d’alcaldia que és de data 25 de gener de 2019 efectua la següent
justificació de l’adquisició directa:
“
1.Antecedents històrics:
Fragments històrics extrets de:
- SANS i GENE, JOSEP Mg; PAU SANS, ANTONI; JUNYENT SÀNCHEZ, EMILI.
“Arbeca: Història i Record, 30 anys després”. Ajuntament d’Arbeca. 2014.
- SANS i GENE, JOSEP Mg; PAU SANS, ANTONI “Arbeca, Història i Record”.
Ajuntament d'Arbeca, Conselleria de Cultura. 1983.
- LLADONOSA, JOSEP.- “Noticia Histórica sobre el desarrollo de la Medicina en
Lérida”. Annals del Col·legi Oficial de Metges de Lleida. 1974.
“Edifici destinat a Hospital d’Arbeca:
Amb els auspicis del Senyoriu de Cardona, a Arbeca existí un "Hospital de Pobres i
Malalts". Sabem que va ser construït pel mestre d'obres Pere Polo, de Lleida als
volts de 1518, el qual treballava pel Duc de Cardona al seu castell de la Vila.
Tenia una petita capella amb altar dedicat a St.Saldoni i Hermenter, (màrtirs
patrons de Cardona, Santander i Calahorra) que ja devia ser existent o provinent
de l’antiga església, molt propera, de St. Joan, i que el Compte de Cardona Joan
Ramon Folc I va fer instaurar als seus dominis en honor al Sants que l’any 1399 va
invocar per guarir-se de la seva malaltia. Es desconeix la existència real de relíquies
dels esmentats Sants, però així devia ser, doncs les imatges i altar van ser
traslladats a l’església de Sta. Llúcia a l’inici de la Guerra dels Segadors, com a
objectes preuats i de culte.
Es coneix positivament que va ser destruït durant la Guerra dels Segadors (1640 –
1652), i que fou reconstruït al mateix lloc on estava l’anterior, que, més o menys
maltractar, s’ha conservat fins ara, situat a la Plaça de la Generalitat, cantonada
carretera de Vilanova. La reconstrucció s’acabà el 1696; doncs aquesta és la data
que hi ha a la seva llinda, i a la part de llevant s’habilità un hort, ocupant part de la
carretera que llavors no passava.
Tenia un sol llit i n'eren administradors, el rector per la parròquia i el regidor-degà
per l'ajuntament. Es mantenia amb ajudes aportades per l'ajuntament i la
parròquia, més el que treia de l'arrendament del seu corral, ubicat a la part
posterior i llevant de l’edifici.
En 1798, n'era hospitaler Francesc Seganyoler i Administradors, el rector Ignasi
Surís i el regidor Simó Sans. Algunes temporades acollia també els minyons de
primeres lletres.
A principis del s.XIX, el poble estava en una situació de gran pobresa per les grans
secades i mort d'oliveres, i moltes famílies arbequines patiren les malalties de la
misèria. L'hospital tindria una gran actuació en aquells moments, ocupant-se la
totalitat del seu espai per malalts i pobres de solemnitat.
L'hospital va ser suprimit per Reial Ordre en 1846, i els seus asilats traslladats a
l'Hospital de les Borges Blanques. A Arbeca no hi tornaria a haver-hi cap més
hospital fins a la Guerra Civil (1936 – 1939).
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Durant la Guerra Civil referenciada es rehabilitaria i adaptaria l’edifici existent com
a Hospital Divisionari de Sang i hospital de primera reraguarda, acollint
també convalescents que es reincorporarien aviat al front. Va tenir una forta
revifada com a Hospital Militar de Campanya després de l’ocupació de la ciutat de
Lleida, atès que el front s’estabilitzà a la línia del Segre, essent Castelldans a uns
15 Km, el punt més proper de línia de foc, i especialment i major escala des dels
fets de l’enfrontament al cap de pont de Serós i tot el desenvolupament de la
Batalla de l’Ebre.
En un edifici noucentista veí, que era la seu d'Unió Republicana, s'hi instal·laren 3
quiròfans i sales de cures doncs totes les sales de l’Hospital estaven ocupades.
Al poble també hi havia un centre de subministraments pel front, el que originà
intensos bombardejos, i molts dels seus veïns l'hagueren d'abandonar-lo refugiantse a masies disseminades pel terme municipal. Sobre el poble caigueren obusos i
bombes que no arribaren a colpir l'Hospital, pròpiament dit, més si el pati i entorn
de l'edifici d'Unió Republicana.
L'Hospital d'Arbeca registra aleshores una extraordinària activitat. Els sobrevivents
d’aquells fets, com Antoni Pau Sans, encara recorden “el tètric espectacle de
l'arribada a les nits de riades d'ambulàncies amb ferits del front, especialment
després de contraatacs dels republicans. “De vegades era àdhuc necessari anar a
cercar els joves del poble a punt d'entrar a files i que per això no el podien abandonar, per ajudar a descarregar ferits”. Molts ferits hi moriren i foren enterrats en
foses comuns darrera l'hospital, en la zona del Cementiri Vell, on hi ha un monòlit
que ho recorda.
El centre era dirigit per un Comandant Metge, essent Cap d'Infermeria la seva
esposa, i tres cirurgians del Cos de Sanitat Militar treballaven en els quiròfans del
Centre Republicà.
El 9 de gener de 1939, entraven al poble les tropes franquistes i l'hospital
desaparegué, més no així el seu record. L'antic edifici de l'Hospital va passar a ser
seu de l’Ajuntament, i després, al traslladar-se la seu de Casa la Vila a l’edifici
d’Unió Republicana, adquiriren la propietat una família del poble, essent vivenda
privada fins als nostres dies, però conservant façana, balcó i estructura del vell
hospital.”
2.Valor històric-artístic:
Si bé encara no s’ha iniciat el tràmit per tal de catalogar la façana i l’estructura
principal actuals de l’edifici com a Bé Cultural d’Interès Local, tal i com es
desprèn dels antecedents històrics anteriors, és indubtable la seva vàlua històrica
artística que evidencien un valor patrimonial destacable pel municipi d’Arbeca.
Aquest valor i propera catalogació en determinen una protecció especial i que cal
preservar per mantenir i projectar la cultura històrica de la nostra vila.
3.Finalitat de l’edifici:
Ús turístic i cultural.
Des de l’Ajuntament entenem que l’adquisició de l’edifici de referència esdevé un
punt de partida per al desenvolupament turístic i cultural de la nostra població; el
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qual resta directament vinculat al full de ruta, del Pla de Foment del Turisme a la
nostra població.
Per tant, l’objectiu és la creació d’unes infraestructures que expliquin la riquesa
patrimonial, diversificada amb la suma d’un nou espai expositiu dedicat a aquests
elements patrimonials:
-Crear, dins l’edifici objecte d’adquisició, l’espai museístic i d’interpretació de la
FORTALESA IBÈRICA DE VILARS, Bé Cultural d’Interès Nacional –BCIN-,
recuperant tot els elements sorgits de les excavacions durant 30 anys i que
es troben dipositats a la Universitat de Lleida.
La fortalesa Pre-ibèrica de Vilars d’Arbeca ja presenta actualment una línia
de treball i recuperació que ve pautada per l’Ajuntament i el Grup
d’Investigació Prehistòria de la Universitat de Lleida i que forma part del Pla
director VILARS 2000, actualment en revisió i en fase de concreció com a
VILARS SEGLE XXI. Així mateix el jaciment és ja visitable, es troba
musealitzat i amb tres itineraris de visita. Malgrat aquesta incipiència, en els
darrers cinc any el creixement de visites ha estat exponencial, havent passat
l’any 2007 de 800 visites a l’any al 2018 en el que el ens varen visitar unes
8.000 persones.
En l’entorn del recinte monumental es realitzen multitud de manifestacions
culturals: Concerts, festes lúdic Ibèriques, curses populars, nit de foc, tallers
d’arqueologia, cursos d’estiu, a banda de continuar amb l’excavació,
consolidació i restauració de la gran Fortalesa.
-Enllaçar i connectar l’edifici a adquirir amb el nou Espai Museístic situat a
l’edifici municipal de la Unió Republicana, en situació limítrofa, de propera
construcció, on s’ubicarà la col·lecció “TEMPS DE GUERRA (1936-1939)”
basat en la desfeta de l’Ebre i la Batalla de les Garrigues, l’ajuntament
disposa d’un ingent material de col·lecció sobre la Guerra Civil a les
Garrigues, emmagatzemada i estudiada ja per representants del Memorial
Democràtic, que compren: armes, vehicles, uniformes, aparells de telefonia,
aparells d’òptica, documents en paper, documentació gràfica i audiovisual,
ensenyes, cartells originals, etc, fa que el nostre interès expositiu de
missatge en favor de la pau i de la recuperació de la Memòria Història , a
través de la manifestació dels desastres de la violència i la guerra, sigui
primordial pel desenvolupament del caràcter arbequí i català que volem
ensenyar als nostres joves i a totes les persones que tenen dret a gaudir de
la història.
-Ubicació a l’entrada de l’edifici, de notable valor arquitectònic i històric, com
hem descrit abans, de l’Oficina de Turisme inclosa dins la Xarxa d’Oficines de
Turisme de Catalunya, aprofitant la seva connectivitat amb els espais
culturals i museístics previstos i amb l’actual edifici de l’Ajuntament. Aquesta
reubicació es situaria a l’inici del nucli antic de la població i esdevindria el
punt de partida de la visita al CASC ANTIC, amb visites guiades a les
restes del Castell – Palau dels Ducs de Cardona, Casc Antic, Església del
Segle XVII i Molí d’oli del primer terç de segle XX de Can Argilés. I tota la
població en general, aquesta ruta ja existeix, però amb més recursos es
podria millorar la seva qualitat.
Ús de serveis i administratiu.
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L’Actual edifici municipal de l’Ajuntament presta una bona part dels seus serveis a
la planta baixa de la Casa Consistorial. L’edifici a adquirir permet la possibilitat de
poder ampliar la seva superfície, en situacions de necessitats administratives de
serveis a la ciutadania, de l’actual edifici municipal.
A part de la funcionalitat que es preveu dins els destins turístic, cultural i
patrimonial, l’edifici a adquirir també pot possibilitar l’ampliació de la superfície
destinada a la prestació dels serveis municipals d’atenció al ciutadà.”
Per altra banda, la Memòria d’alcaldia es pronuncia en el següent sentit en quant a
la necessitat d’adquisició directa del bé:
“Des d’aquesta Alcaldia es considera necessari l’adquisició directa del bé immoble
de referència atès a la possibilitat que ofereix la propietat per la seva voluntat de
vendre el bé.
Les particularitats del bé, les seves característiques, ubicació, dimensions i el seu
valor històric i arquitectònic fan que no hi hagi cap altre immoble amb iguals o
millors possibilitats en que se li pugui donar l’ús pretès. Les necessitats dels serveis
que es pretén implantar, descrits àmpliament en punts anteriors, suposen una
millora significativa en l’oferta turística i cultural i en la prestació de serveis a la
ciutadania. Finalment, el mercat immobiliari evidencia limitacions per a l’adquisició
d’un bé que aconsegueixi aquestes particularitats. Cal destacar, a part, que l’edifici
compleix els paràmetres arquitectònics per a la seva declaració com a Bé Cultural
d’Interès Local, fet que suposaria un ampliació del perímetre de l’edifici municipal ja
catalogat amb aquesta tipologia de bé protegit.
Aquestes tres característiques derivades del compliment de l’article 206.3 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 l’article 30 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, resten
totalment justificades amb el contingut íntegre d’aquesta Memòria.”
En data 26 de gener de 2019 s’emet informe tècnic sobre la qualificació urbanística
de l’immoble, la compatibilitat dels usos pretesos amb el planejament urbanístic
vigent, la valoració tècnica del bé i la justificació de l’article 206.3.b) del Decret
Legislatiu 2/2003.
“En quant a la valoració l’informe conclou que el mètode de valoració emprat,
seguint les indicacions del Reglament de valoracions de la Llei del Sòl aprovat pel
Reial Decret 1492/2011, és el mètode de Comparació, del qual se’n deriva un preu
de taxació de 160.965,80 euros.”
En quant a la justificació tècnica de la conveniència de l’adquisició de l’immoble
informa el següent:
“Vista la Memòria d’Alcaldia de data 25 de gener de 2019 en que s’indica les
finalitats a les que es pretén destinar el bé immoble a adquirir, se’n determina la
següent justificació tècnica:
a)La situació del bé, les seves dimensions i el seu valor històric i arquitectònic
fan que no hi hagi cap altre immoble amb iguals o millors possibilitats en
que se li pugui donar l’ús pretès. Per tant, des del punt de vista tècnic, el bé
té unes particularitats úniques.
b)La contigüitat amb l’edifici municipal, Casa Consistorial, on es presten tots els
serveis administratius i d’atenció al ciutadà, la possibilitat d’ampliar en un
futur aquests serveis, l’oportunitat d’implantar els serveis turístics i culturals
_______________________________________________________________________________________________________________
NIF- P2503200D- Plaça Generalitat, 3 - Tel. 973 16 00 08 - Fax 973 16 04 59 - 25140 Arbeca (Lleida)

Ajuntament d’Arbeca
Les Garrigues
esmentats abans, fan que l’immoble sigui necessari pels serveis que es
pretén implantar i consolidar.
c)La situació i les característiques de l’immoble fan que no existeixi cap altre
igual dins el mercat immobiliari que poguessin determinar la necessitat
d’iniciar un procés d’adquisició en compliment de les normes de contractació
pública locals.
Per tot l’anterior, considero justificats els diferents criteris que habiliten a
l’administració actuant a l’adquisició de l’immoble per la via de l’adquisició directa,
d’acord amb l’article 206.3.b) 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.
Per altra banda, el preu de compravenda ha de limitar-se en màxim a l’import de la
valoració que es desprèn d’aquest informe tècnic.”
En data 29 de gener de 2019 s’emet informe de Secretaria-Intervenció. Es destaca
del seu informe l’apreciació en quant a les càrregues de l’immoble, en el següent
sentit:
“Càrregues: La inscripció registral consta una càrrega hipotecària en favor de Caixa
d’Estalvis de Tarragona, actual BBVA, en garantia d’un import de 31.853,64. La
interessada aporta certificat de data 22 de novembre de 2018 de l’entitat bancària
BBVA on consta que el préstec ha estat reemborsat econòmicament en la seva
totalitat, no existint cap quantitat pendent de pagament per raó d’aquella càrrega
hipotecària. Per tant, el bé esdevé lliure de càrregues econòmiques. No obstant, en
el moment de la compravenda o en acte previ, la interessada haurà de cancel·lar la
càrrega registral vinculada a la hipoteca cancel·lada econòmicament, essent les
despeses d’aquesta cancel·lació al seu càrrec.”
En data 4 de març de 2019 la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya emet informe favorable
a l’adquisició de l’immoble, d’acord amb la normativa d’aplicació.
En virtut de tot l’anterior, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords:
Primer.- ADQUIRIR a títol de compravenda l’immoble situat a la plaça Generalitat,
1, amb referència cadastral 7013502CG2071S0001LE d’aquesta localitat i
referència registral amb finca inscrita al Registre de la Propietat de les Borges
Blanques amb núm. 3070, Tom 609, Llibre 68 i Foli 2, propietat de la senyora
Glòria Timoneda Tarròs. El preu de la compravenda és de 156.000 euros.
Segon.- Prèvia o simultàniament en el mateix acte de compravenda, cal que la
propietat cancel.li la inscripció registral on consta una càrrega hipotecària en favor
de Caixa d’Estalvis de Tarragona, actual BBVA. L’expedient ja inclou un certificat de
data 22 de novembre de 2018 de l’entitat bancària BBVA on consta que el préstec
ha estat reemborsat econòmicament en la seva totalitat, no existint cap quantitat
pendent de pagament per raó d’aquella càrrega hipotecària. Les despeses que
comporta aquesta cancel·lació aniran a càrrec de la propietària.
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR del crèdit de 156.000 euros, amb càrrec a la
partida 682.00.933 del pressupost municipal vigent, per atendre el pagament del
preu de la compravenda prèviament acordada en un únic pagament i de l’import
corresponent amb càrrec a la partida 227.06.920 suficient per satisfer les despeses
previstes d'escriptura i inscripció al registre de la propietat a càrrec de
l’Ajuntament.
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Quart.- FACULTAR l’alcalde perquè procedeixi a signar en nom d’aquest Ajuntament
tots els documents públics per a l’execució dels presents acords.
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a la Sra. Glòria Timoneda Tarròs com a
venedora, tot requerint-la a comparèixer davant el notari que es designarà per a
l’atorgament de la corresponent escriptura de compravenda.
Sisè.- PROCEDIR a inscriure l’esmentat immoble al Registre de la Propietat i a
l’inventari municipal, un cop formalitzada la compravenda en escriptura pública.
Prèviament a la votació l’Alcalde explica el contingut de la proposta, el procediment
a seguir, es ratifica amb els valors que té la propietat tal i com s’indica a la
proposta d’acord.
Seguidament pren la paraula el regidor Sergi Pelegrí i comenta que el seu grup es
reitera en el contingut de la justificació que vàrem fer amb la presentació dels
pressupostos per al 2019:
“Les necessitats reals del nostre poble a dia d’avui defugen de la compra de
patrimoni i l’adequació d’espais museístics.
Per tant, la inversió que proposa l’alcaldia dóna prioritat a la satisfacció del visitant
en detriment de la de l’habitant. Arbeca té un seguit d’evidents necessitats que
defugen de la compra d’immobles, i més si se’ls vol atribuir finalitats que avui en
dia estan plenament satisfetes o que no s’adeqüen a l’immoble al què fem
referència. Si es vol una Arbeca amb futur, si es vol que els arbequins i arbequines
escullin la seva vila per a residir-hi, cal copsar quines són les prioritats dels nostres
convilatans .
Encomiable la recerca d’antecedents històrics que l’alcaldia ha dut a terme amb el fi
de justificar la compra de l’immoble de la plaça Generalitat. Tot un precedent per
aquells propietaris de finques amb alt valor històric que pretenguin posar les seves
propietats a la venda. Cal que l’Ajuntament es faci amb tot aquest patrimoni? Quins
seran els criteris per discernir quin immoble és susceptible de passar a formar part
del patrimoni municipal? Com el podrem mantenir?
Tot i la llarga història que atribuïda a l’edifici, que encara no està catalogat com a
Bé cultural d’Interès Local, conserva tan sols l’estructura, façana i balcó del vell
hospital. El seu interior ha estat habitatge privat des de fa molts anys. Per tant,
entenem que hi hauria d’haver una costosa intervenció d’adequació que es sumaria
als més de 150.000€ que s’haurà d’abonar per l’immoble. Tota una càrrega per a
l’Arbeca dels propers anys que no permetrà donar resposta a les necessitats i
prioritats de les arbequines i arbequins.
I quina finalitat s’hi vol donar?
Mentre Terra Alta i Garrigues, per exemple, fan gala de l’obra César Martinell,
Arbeca que en té un magnífic testimoni vol treure’n la seva oficina de turisme per
reubicar-la en aquest nou emplaçament que tants diners costarà. És que l’oficina de
turisme existent no funciona? I tant si funciona! I a més permet que el visitant
conegui i adquireixi l’autèntic tresor de la nostra terra, els nostres productes.
Productes d’una cooperativa formada per 500 famílies del nostre poble. Potser amb
una mica més d’empenta institucional s’hauria pogut optimitzar, encara més,
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l’oficina de turisme existent. Oficina de turisme que mai ha estat dins la xarxa
d’oficines de turisme de Catalunya, entenem que per falta de voluntat.
Les tasques que es proposa desenvolupar des de la nova oficina de turisme són
exactament les mateixes que les que s’estan desenvolupant des de l’oficina de
turisme existent, amb el plus que el visitant té accés al principal tresor de la nostre
terra, els nostres productes.
La proposta presentada per l’equip de govern també parla de crear, dins l’edifici
objecte d’adquisició, l’espai museístic i d’interpretació de la Fortalesa dels Vilars. És
a dir, parla de la desvinculació entre el jaciment, llur interpretació i els elements
extrets en les successives excavacions. Creiem que no és gens adient l’establiment
d’un centre d’interpretació allunyat del jaciment que n’hauria de ser objecte. És
més, el Pla Director de Vilars recull que el Parc Arqueològic de la Fortalesa hauria
de disposa d’un museu de lloc amb triple funció: centre de visitants, centre
d’interpretació i d’exposició de les col·leccions representatives i centre
d’investigació.
Creiem que si es desvinculen els factors que haurien de compondre el Parc
arqueològic descrit suposarà debilitar el seu potencial.
En un altre ordre de coses, la proposta presentada per l’alcaldia assenyala que
l’edifici objecte de compra enllaçarà i connectarà amb l’espai Museístic situat a
l’edifici de la Unió Republicana, on hi haurà ubicada la col·lecció Temps de Guerra,
una col·lecció que Arbeca encara està pagant i que ho farà bona colla d’anys més.
Com hem dit en altres ocasions, suposarà la fi de l’espai per excel·lència a nivell
social i cultural de la vila, originant noves necessitats per als vilatans. Conclou
aquest apartat “volem ensenyar als nostres joves i a totes les persones que tenen
dret a gaudir de la història”... Però a quin cost per a l’arbequí? Quants anys més
haurem d’estar pendents d’invertir en llegat en detriment d’infraestructures i
serveis que part del poble reclama? En cap cas tanquem la porta al fet de museïtzar
o crear equipament destinat al visitant; proposem fer-ho de forma més equitativa
amb les necessitats del poble. Compartim, juntament amb l’equip de govern, que
és necessari promocionar la nostra vila però diferim amb el que creiem que és
primordial a l’hora d’aportar visitants i divises.
Cal fer un anàlisi exhaustiu de les necessitats dels arbequins i arbequines, així com
recollir les prioritats dels veïns... Avui en dia existeixen procediments per fer-ho
possible. La consulta popular pot ser una eina funcional per legitimar o desestimar
determinades actuacions d’envergadura que poden condicionar el futur immediat i a
mitjà termini del nostre poble.
D’altra banda, els instem a fer una revisió del Pla del Foment del Turisme a la
nostra població donat que les accions que s’estan desenvolupant suposen un elevat
cost per la població, restant latents, a un segon pla, les actuacions encaminades als
habitants.
Per tot l’exposat, en posicionem en contra de l’adquisició de l’immoble urbà situat al
nº 1 de la Plaça Generalitat i proposem una moratòria més enllà de la finalització de
la present legislatura per formalitzar, o no, la compra de l’immoble.”
A continuació pren la regidora Ramona Barrufet qui comenta que el seu grup, CiU,
veu important l’adquisició de l’immoble per les seves característiques i situació al
costat de l’Ajuntament, amb independència de l’ús que li vulgui donar el proper
equip de govern, per tant no es pot deixar passar l’oportunitat.
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Finalment l’Alcalde comenta que l’ús atorgat és una justificació de l’adquisició. Que
l’ús definitiu s’anirà veient en funció de les necessitats. Explica que l’impuls de
l’edifici Cèsar Martinell el té molt assumit fins al punt que ell mateix va ser el
promotor del nom de l’edifici. Explica que la recuperació de tot l’edifici Martinell és
molt costós per l’Ajuntament. Dubta de la instal·lació del museu dels Vilars al propi
poblat per tal de facilitar que els visitants passin per la població.
Seguidament es sotmet a votació la proposta, essent aprovada per majoria
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació (6 vots a favor del grup
CP, 3 vots a favor del grup CiU i 2 vots en contra del grup AE-AM).

IX. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LES
SUBVENCIONS PER A LA PRESERVACIÓ I LA REHABILITACIÓ DE LES
CONSTRUCCIONS RURALS TRADICIONALS DE PEDRA SECA EN LA
MODALITAT DE CABANA DE VOLTA.
El patrimoni popular de la pedra en sec, ha generat i modelat un dels paisatges
més freqüents i comuns del nostre país, i constitueix una expressió modèlica de la
simbiosi entre la natura i l’home.
Les tècniques de la pedra seca, ha permès habilitar els territoris per a l’agricultura,
la ramaderia i la silvicultura amb el mínim de recursos , gran eficiència i respecte
pel medi ambient.
La preservació i protecció del patrimoni de l’arquitectura popular al municipi
s’enfronta a transformacions present i futures motivades per la intensificació dels
conreus i els regadius associats a la construcció del Canal Segarra Garrigues, la
conseqüent concentració parcel·lària i la modificació, en més o menys mesura, del
traçat dels camins.
És obligació de les administracions públiques, preservar el patrimoni comú que ha
forjat al llarg dels segles la identitat i la memòria cultural de les nostres contrades,
composat per tota mena de construccions rurals tradicionals: les diverses variants
de cabanes, aljubs, marges, pletes, balmes i altres edificacions característiques.
En aquest sentit, es considera convenient regular el procediment d’atorgament de
subvencions als efectes de donar compliment a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).
D’aquesta manera, de conformitat amb l’article 17.2 de la LGS, s’han d’aprovar
unes bases reguladores de les subvencions que defineixin l’objecte de la subvenció,
els requisits que hauran de tenir els beneficiaris per l’obtenció, el procediment de
concessió, els criteris objectius d’atorgament de la subvenció i els òrgans
competents per l’ordenació, instrucció i resolució del procediment, així com del
termini de notificació de la resolució; entre altres aspectes significatius que
determinen el conjunt de la regulació d’aquesta activitat municipal de foment.
L’expedient inclou el projecte de bases on les subvencions regulades són, a tots els
efectes, despeses de dret públic, tenen caràcter propi, voluntari i eventual.
En el procediment de concessió de les subvencions ordinàries i extraordinàries es
garantiran, en tot moment, els principis rectors de l’activitat de foment (publicitat,
objectivitat, lliure concurrència i igualtat, amb adequació a la legalitat
pressupostària).
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El contingut de les bases, així com tot allò no previst en elles, s’ajusta i cal
remetre’s als preceptes de la Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS) i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament que la desenvolupa; el 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 el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
Cal procedir a l’aprovació inicial de les Bases i, per tal donar compliment al principi
de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de conformitat amb allò previst
a l’article 124.2 del ROAS, cal sotmetre’s a informació pública per un termini mínim
de vint dies al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
Corporació. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir al DOGC.
En virtut del decret d’Alcaldia, núm. 86/2019, de data 26 de març de 2019, en data
26 de març s’emet informe de Secretaria-Intervenció sobre el procediment legal a
seguir.
En virtut de tot l’anterior, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions
destinades a la preservació, rehabilitació i restauració de les construccions
tradicionals de pedra seca anomenades cabanes de volta, el text íntegre de les
quals consta a l’expedient.
Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
Corporació l’anunci de les presents Bases Reguladores, de conformitat amb allò que
estableix l’article 124.2 del ROAS, als efectes de sotmetre’s a informació pública per
un termini mínim de vint dies. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir al
DOGC.
Prèviament a la votació el Sr. Alcalde explica el contingut de la proposta d’acord i la
necessitat de preservar el patrimoni arquitectònic del nostre terme municipal.
Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Francesc Roset, qui comenta el següent:
“Creiem que les construccions de pedra seca constitueixen un dels elements
cabdals del patrimoni etnològic del món de la pagesia del nostre país i de la nostra
vila on tenim 64 cabanes de volta de canó, 2 balmes murades, 3 aljubs i una
cadolla inventariades al llibre de “Les construccions de pedra seca” d’en Félix
Martin i en Josep Preixens editat al desembre de 2005 per editorial Pagès, així com
també 11 forns de calç que formen part de les bases de dades del patrimoni
etnològic de Catalunya. Mes recentment, al 2017 segons fonts l’Observatori del
Paisatge de Catalunya tenim 126 cabanes de volta, 8 aljubs i una cadolla.
Creiem que l’aprovació de les Bases Reguladores de les subvencions per a la
preservació i la rehabilitació de les construccions rurals tradicionals de pedra seca
en la modalitat de cabana de volta, és un bon primer pas per fomentar la
conservació del nostre patrimoni i per això hi votem a favor.
Però juntament amb la conservació i davant les transformacions de les finques
agrícoles per la intensificació dels conreus amb la posada del reg del Canal Segarra
Garrigues, creiem indispensable i apostem per la preservació, i la millor manera de
preservar és protegir i declarar aquestes construccions Be Cultural d’ Interès Local
i fer una política real de promoció del nostre patrimoni que no te prou visibilitat.”
_______________________________________________________________________________________________________________
NIF- P2503200D- Plaça Generalitat, 3 - Tel. 973 16 00 08 - Fax 973 16 04 59 - 25140 Arbeca (Lleida)

Ajuntament d’Arbeca
Les Garrigues

A continuació la regidora Sra. Ramona Barrufet, comenta que des de fa molts
temps a la comarca i al municipi es treballa per a la preservació d’aquest patrimoni
i per tant, el seu grup hi votarà a favor.
Seguidament es sotmet a votació la proposta, essent aprovada per unanimitat dels
membres de la Corporació (6 vots a favor del grup CP, 3 vots a favor del grup CiU i
2 vots a favor del grup AE-AM).
X. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LES
SUBVENCIONS ALS COMERÇOS I PRODUCTORS LOCALS PER A LA MILLORA
DE LA SOSTENIBILITAT DEL MEDI AMBIENT.
Des de la regidoria de Promoció Econòmica es té com a objectiu la millora del
reciclatge provinent dels comerços i dels productors d’Arbeca, amb la finalitat de
millorar la sostenibilitat del nostre medi ambient dins el concepte “Els petits canvis
són poderosos”.
Des del Departament de Medi Ambient de la Generalitat i des del Consell Comarcal
s’ha incidit en campanyes per a la millora dels percentatges de reciclatge en la
ciutadania, les quals també van orientades al comerços i activitats econòmiques
generadores de residus urbans. En aquest sentit, des de l’Ajuntament es pretén dur
a terme una acció de foment amb l’aprovació d’aquestes bases de subvencions,
orientada als comerciants i productors locals, com a principals generadors o
expedidors de material amb incidència medi ambiental, com són per exemple els
plàstics, i que la seva substitució per altres de millor reciclatge i reutilització,
fomentaria la millora en el compliment dels objectius de reciclatge a nivell local.
És una obligació de l’administració posar èmfasi en la millora del medi ambient i al
foment de les bones pràctiques ambientals i de responsabilitat social dels comerços.
En aquest sentit, es considera convenient regular el procediment d’atorgament de
subvencions als efectes de donar compliment a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).
D’aquesta manera, de conformitat amb l’article 17.2 de la LGS, s’han d’aprovar
unes bases reguladores de les subvencions que defineixin l’objecte de la subvenció,
els requisits que hauran de tenir els beneficiaris per l’obtenció, el procediment de
concessió, els criteris objectius d’atorgament de la subvenció i els òrgans
competents per l’ordenació, instrucció i resolució del procediment, així com del
termini de notificació de la resolució; entre altres aspectes significatius que
determinen el conjunt de la regulació d’aquesta activitat municipal de foment.
L’expedient inclou el projecte de bases on les subvencions regulades són, a tots els
efectes, despeses de dret públic, tenen caràcter propi, voluntari i eventual.
En el procediment de concessió de les subvencions ordinàries i extraordinàries es
garantiran, en tot moment, els principis rectors de l’activitat de foment (publicitat,
objectivitat, lliure concurrència i igualtat, amb adequació a la legalitat
pressupostària).
El contingut de les bases, així com tot allò no previst en elles, s’ajusta i cal
remetre’s als preceptes de la Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS) i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament que la desenvolupa; el 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 el Decret
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179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
Cal procedir a l’aprovació inicial de les Bases i, per tal donar compliment al principi
de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de conformitat amb allò previst
a l’article 124.2 del ROAS, cal sotmetre’s a informació pública per un termini mínim
de vint dies al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
Corporació. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir al DOGC.
En virtut del decret d’Alcaldia, núm. 85/2019, de data 26 de març de 2019, en data
26 de març s’emet informe de Secretaria-Intervenció sobre el procediment legal a
seguir.
En virtut de tot l’anterior, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar les bases reguladores de les subvencions als comerços i
productors locals per a la millora de la sostenibilitat del medi ambient, el text
íntegre de les quals consta a l’expedient.
Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la
Corporació l’anunci de les presents Bases Reguladores, de conformitat amb allò que
estableix l’article 124.2 del ROAS, als efectes de sotmetre’s a informació pública per
un termini mínim de vint dies. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir al
DOGC.
Prèviament a la votació la regidora Sra. Beatriu Miret explica i exposa la proposta
d’acord amb la finalitat de tirar endavant una línia d’ajuts que fomenti el comerç
sostenible.
A continuació pren la paraula el regidor Sergi Pelegrí qui felicita a l’equip de govern
i a la regidora per la iniciativa. No obstant comenta que en el mercat que es celebra
el diumenge no s’efectua cap reciclatge i que per tant, si s’activa aquesta iniciativa,
caldria també posar fil a l’agulla en aquest sentit a la problemàtica del mercat.
Seguidament es sotmet a votació la proposta, essent aprovada per unanimitat dels
membres de la Corporació (6 vots a favor del grup CP, 3 vots a favor del grup CiU i
2 vots a favor del grup AE-AM).

XI. PROPOSTA D’ACORD PER SOL·LICITAR DEL DEPARTAMENT DE
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES UNA PRÒRROGA AL CONVENI
CORRESPONENT A LES 5 PLACES DE NATURALESA PÚBLIQUES PER A
LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL D’ARBECA PER A L’ANY 2020.
L’Ajuntament d’Arbeca és titular de la Residència Municipal d’Arbeca amb núm. de
registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials S08133. Disposa d’autorització del
Departament de Benestar Social i Família de data 1 de setembre de 2011 amb la
classificació de servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o
permanent. La gestió del servei es presta mitjançant la modalitat de Concessió
administrativa com a forma de gestió indirecta, essent l’empresa gestora Medina
SL.
Mitjançant resolució de l’Honorable Consellera del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies se li va concedir un nombre de 5 places de naturalesa pública, a
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aquests efectes, d’acord amb la legislació de contractes del Sector Públic, és
necessari la signatura d’un Conveni per tal de regularitzar aquesta situació jurídica.
En data 29 de gener de 2019 es va signar el Conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Arbeca per a la prestació del servei de
residència assistida per a gent gran dependent a la localitat per a l’any 2019.
Des del Departament ens sol·liciten iniciar el tràmit per tal de formalitzar una
pròrroga del conveni per a l’any 2020.
En virtut de tot l’anterior, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Sol·licitar del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies una
pròrroga al Conveni de col·laboració interadministrativa signat per a l’any 2019,
amb efectes per a l’anualitat 2020, corresponent a les 5 places de naturalesa
públiques corresponent al servei de Residència assistida de la Residència Municipal
d’Arbeca.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per tal de fer executiu aquest acord i signar la
documentació necessària oportuna.
Prèviament a la votació el Sr. Alcalde explica la proposta d’acord.
Seguidament es sotmet a votació la proposta, essent aprovada per unanimitat dels
membres de la Corporació (6 vots a favor del grup CP, 3 vots a favor del grup CiU i
2 vots a favor del grup AE-AM).
XII. PROPOSTA DE DENOMINACIÓ DE CARRERS I ESPAIS URBANS I LA
SEVA INCLUSIÓ EN EL NOMENCLÀTOR MUNICPAL.
Al nucli urbà d’Arbeca ens trobem en dos indrets que no disposen de cap
denominació, un es tracta del mirador de damunt dels dipòsits d’aigua a l’entorn del
Castell d’Arbeca i l’altre és el vial, de recent urbanització, en part, que connecta
l’inici del carrer Rafel de Casanova i l’Av. de les Borges Blanques.
L’article 18.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística, atribueix als
ajuntaments la determinació del nom de les vies urbanes i els nuclis de població de
tota mena.
L’article 75.1 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, estableix que
els ajuntaments mantindran actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies
públiques, i la numeració dels edificis, informant a totes les administracions
públiques interessades.
La denominació de la via pública és un dels elements que ha de contenir l'inventari
referit a les vies públiques, segons assenyala l'article 108 del Decret 336/1988, de
17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
A proposta de la Comissió Municipal de Cultura, l’Alcaldia recull les següents
valoracions: pel que fa al mirador dels dipòsits situat a l’entorn del Castell d’Arbeca,
la proposta consistiria en denominar-lo “Mirador 1 d’octubre” i, en relació al vial
situat entre el número 1 del carrer Rafel de Casanova en la seva influència amb el
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carrer Fassina, fins a l’Avinguda de les Borges Blanques, es proposa la denominació
de “Carrer Raimunda Elias”
En virtut de l’anterior, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords:
1.- Aprovar inicialment la denominació dels següents espais municipals i incorporarlos al nomenclàtor municipal:
-“Mirador 1 d’octubre”, situat al mirador de damunt dels dipòsits d’aigua potable
municipals dins l’entorn del Castell d’Arbeca.
-“Carrer Raimunda Elias”, vial situat entre el número 1 del carrer Rafel de
Casanova en la seva influència amb el carrer Fassina, fins a l’Avinguda de
les Borges Blanques.
2.- Sotmetre-ho a un termini d'informació pública de vint dies mitjançant edicte al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'edictes municipal, a l'efecte que qualsevol
persona interessada pugui presentar les observacions o els suggeriments que
consideri convenients, fent-se constar que si transcorregut aquest període de temps
no s'ha formulat cap observació o suggeriment, aquest acord inicial quedarà
aprovat definitivament, sense necessitat de nova aprovació en forma expressa.
3.- Facultar l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per
a l'efectivitat dels precedents acords.
4.- Comunicar l’acord definitiu a les institucions interessades.
Prèviament a la votació el Sr. Alcalde comenta que es va agafar un compromís per
iniciar un procés legalment establert per tal de poder efectuar una consulta per a la
denominació del carrer o plaça 1 d’octubre. Veient la manca de temps i amb la idea
de complir el compromís establert, s’efectua la proposta de nomenar el mirador 1
d’octubre la plaça de damunt dels dipòsits, iniciant un termini de 20 dies hàbils als
efectes de qui ho desitgi pugui presentar al·legacions o suggeriments a la mateixa,
en cas que no se’n presenti esdevindria definitivament aprovada. Comenta que es
determina aquell indret també escoltant la proposta que el mateix regidor Francesc
Roset li va traslladar. Aprofitant aquesta denominació també s’incorpora la proposta
d’acord de designació d’un nou vial, en nom dona, al que s’indica a la proposta, en
honor a l’arbequina Raimunda Elias.
Seguidament el regidor Francesc Roset comenta el següent:
“Votarem a favor sempre que es reconegui l’esperit i el contingut de la moció de
data de 2 d’octubre de 2018, fem memòria, aleshores per aprovar la moció es va
consensuar fer un procés participatiu abans de les eleccions municipals del proper
26 de maig, l’equip de Govern ara ens proposa l’espai del Mirador dels dipòsits, que
aleshores no va voler acceptar, ens alegrem del canvi de parer i la vulgui fer seva, i
proposem que s’adjunti a la proposta aquesta EXPOSICIÓ DE MOTIUS PER EL
MIRADOR U D’OCTUBRE i que es traslladi un resum del seu contingut a una placa
commemorativa al mirador.
L'1 d'octubre de 2017 passarà a la història de Catalunya per la vergonya de la
repressió de l'Estat espanyol amb una dura violència desproporcionada davant
d'una ciutadania absolutament indefensa, realitzant càrregues contra la població
amb l'únic objectiu de requisar urnes. Unes imatges que van donar la volta al món i
van significar la vergonya d'Europa, Tanmateix serà recordat per l'actitud cívica,
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serena, coratjosa, pacífica i persistent d'uns ciutadans ciutadanes que van sortir a
votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l'estat de setge i por.
L'informe final del Departament de Salut va donar com a xifra final de 1.066 les
persones ateses pels fets de l'1 d'octubre producte de la brutalitat policial. Un fet
que sens dubte marcarà per sempre la història contemporània del nostre país. Al
mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l'actitud i el comportament dels
més de 2 milions de persones que el dia 1 d'octubre es van expressar a les urnes, i
una especial menció als qui se'ls va usurpar el vot.
Cal un reconeixement a tots els votants i també a tots els voluntaris, alcaldes i
alcaldesses, electes locals i treballadors públics que van fer possible que es pogués
votar. A Arbeca, com a la resta de pobles de Catalunya, va sorgir un moviment
ciutadà espontani per organitzar la defensa dels col·legis electorals. Des de la tarda
del dia abans i durant tot el dia van haver-hi veïns i veïnes davant del punt de
votació, la Sala República, per protegir el dret de vot de totes les arbequines i
arbequins fins que es van conèixer els resultats del referèndum.
Considerem que, la fita i data històrica que vam celebrar l'1 d'octubre, i també el
dia 3, la resistència que va demostrar la ciutadania durant la jornada electoral així
com les hores anteriors, la capacitat d'organització, i el civisme en que es van
desenvolupar les dues jornades mereixen un reconeixement públic.”
Seguidament comenta que el seu grup està disposat a acceptar la proposta si es
concep sobre la base dels antecedents de la Moció presentada al Ple de 2 d’octubre
de 2018.
A continuació pren la paraula el regidor Magí Clavé, qui manifesta que el seu grup
va ser qui va presentar la Moció, la seva proposta havia ser el passeig de l’1
d’octubre com a espai del punt de votació, per tant, es votarà a favor a la proposta
de l’Alcaldia però es demana que es reconegui d’alguna manera, potser amb alguna
placa, l’indret de l’espai com a punt de votació.
Pren la paraula la regidora Ramona Barrufet qui manifesta que el seu grup agraeix
a l’Alcaldia que adopti el compromís d’aquella moció presentada.
Finalment l’Alcalde comenta que està d’acord amb el que s’ha dit, per això s’efectua
la proposta.
Seguidament es sotmet a votació la proposta, essent aprovada per unanimitat dels
membres de la Corporació (6 vots a favor del grup CP, 3 vots a favor del grup CiU i
2 vots a favor del grup AE-AM).
XIII. MOCIONS.
El Sr. Alcalde proposa al Ple que s’adhereixi al manifest, proposat per l’ACM, en
commemoració dels 40 anys dels ajuntaments democràtics, qui seguidament dona
lectura.
“MANIFEST 40 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS
El 3 d’abril de 1979 es van celebrar les primeres eleccions municipals
democràtiques a Catalunya, que van suposar la constitució, el 19 d’abril d’aquell
mateix any, dels primers ajuntaments després de la dictadura franquista. Un fet
que va suposar obrir el camí cap a la normalització democràtica arreu del país.
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D’aquelles primeres eleccions han passat ja 40 anys. Des de l’ACM volem
commemorar i celebrar aquesta fita històrica de construcció municipal i nacional on
els ajuntaments han estat un baluard infranquejable de la democràcia en el nostre
país.
Els consistoris, durant aquests 40 anys, han treballat amb la ferma voluntat de
servir als veïns i veïnes, des de la proximitat i oferint serveis propers amb vocació
de resoldre les seves necessitats. Avui, els pobles i ciutats són, sens dubte, millors
dels que hi havia al 1979. Els electes i tècnics locals s’han esforçat amb vocació i
han treballat amb il·lusió, rigor i eficiència per construir una societat més justa,
amb més igualtat i fer-ho alhora escoltant sempre els seus conciutadans. Fa 40
anys tot estava per fer. Els nostres pobles i ciutats tenien unes carències
importants, calia començar de nou a construir uns municipis posant les persones al
centre de les polítiques. No només calien serveis bàsics als nostres pobles, ciutats i
barris, sinó que també era necessari fomentar una vida comunitària, una xarxa
social i cívica per atendre millor les necessitats que durant aquests anys s’han fet
paleses.
L’empenta de tots els càrrecs electes i tècnics locals que, al llarg d’aquestes quatre
dècades, han treballat incansablement amb una gran dosi de voluntat cal
reivindicar-la. Gràcies a ells disposem d’una millor i major qualitat de vida als
nostres municipis. Els ajuntaments han estat la cadena de transmissió d’aquesta
feina envers la ciutadania. La proximitat, sempre reivindicada, ha estat l’exigència
més important per treballar i oferir uns serveis públics de màxima qualitat i
eficiència. Sempre amb la màxima prioritat d’estar al servei dels ciutadans i
transformar els nostres pobles i ciutats en millors espais per viure i relacionar-nos.
Els ens locals som una estructura d’Estat i així ho hem demostrat al llarg d’aquests
40 anys assumint noves competències per ser el pal de paller de les polítiques
locals. Tot i això, però, no ha estat fàcil. El món local ha patit sempre esculls amb el
finançament. Però ho hem fet per compromís. Per responsabilitat envers els nostres
ciutadans. Perquè crèiem i creiem que oferir uns bons serveis i un millor benestar
és la base per viure millor. Perquè som la primera porta d’atenció dels ciutadans,
l’administració més propera i qui millor coneix quines necessitats i quines
demandes s’han d’atendre primer.
Apostem per una administració local forta, amb recursos suficients i justos, amb
capacitats grans, i amb competències que permetin seguir mantenint aquest alt
nivell d’exigència en els serveis que prestem als nostres veïns i veïnes.
Reivindiquem la nostra fortalesa, la nostra feina i el nostre esforç constant perquè a
través de l’administració local contribuïm de forma decisiva a tenir un territori més
cohesionat, uns municipis més vius i dinàmics.
Sempre ho hem dit. Si el món local s’uneix, som imparables. Perquè el comú
denominador del municipalisme és la vocació de servei a la ciutadania. El treball
conjunt, la suma d’esforços, ens ha permès sempre avançar i progressar com a
societat. Cal, doncs, seguir en aquest camí. Mantenir aquest esperit de treball
conjunt per fer un nou salt que ens permeti millorar qualitativament els nostres
municipis. És evident que la societat, electes, ciutadans i municipis, hauran
d’adaptar-se als canvis cada cop més abruptes i ràpids que vivim com a país i com
a comunitat. I precisament per poder-los entomar, digerir i processar correctament
cal que els ajuntaments segueixin sent la punta de llança de la política, l’eix
referent dels ciutadans i la columna vertebral de la democràcia. Des de baix és des
d’on es construeixen sempre els edificis més forts i rellevants, des d’on es defensen
amb més fermesa les idees, drets i llibertats fonamentals d’una societat. Davant
dels reptes futurs el municipalisme és la solució.
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Avui que malauradament vivim dies convulsos i incertes, els ajuntaments també
han de ser els espais centrals per defensar la democràcia, la llibertat d’expressió, i
els drets i llibertats fonamentals, com hem fet i farem sempre. La política municipal
ha estat, sense cap mena de dubte, la cara més humana i fraterna de
l’administració pública, una escola d’aprenentatge de les pautes democràtiques. Si
hi ha una àgora pública i política per excel·lència, aquesta és la casa consistorial de
cada municipi, allà on tothom que ho ha volgut ha pogut expressar-se lliurement,
participar-hi i involucrar-s’hi en la mesura que ha volgut. Des dels nostres
ajuntaments sempre hem fet política sincera i propera. Sempre escoltant,
dialogant, debatent... per arribar al consens i a acords polítics. És aquest esperit el
que ha de guiar les nostres passes.
Alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, conciutadans i conciutadanes, seguim
bastint i fortificant el nostre país a través dels ajuntaments. Seguim servint amb la
mateixa vocació, esforç i perseverança a tothom. I sobretot, seguim defensant la
democràcia practicant-la amb la màxima honestedat.
Venim de 40 anys on hem fet grans avenços i una gran feina. Que amb els fruits
del passat, puguem seguir construint el futur amb molts èxits.”
L’Alcalde informa que el dia 19 d’abril es celebrarà un acte institucional convidant
als qui van ser els primers regidors democràtics o familiars, en cas de difunts.
Seguidament es sotmet a votació la proposta d’adhesió, essent aprovada per
unanimitat dels membres de la Corporació (6 vots a favor del grup CP, 3 vots a
favor del grup CiU i 2 vots a favor del grup AE-AM).

A continuació el Sr. Alcalde exposa la següent moció qui dona lectura als efectes de
la seva votació:
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE REBUIG AL PROJECTE DEL
MACRO ABOCADOR QUE ES PRETÉN CONSTRUIR AL MUNICIPI DE RIBAROJA D’EBRE
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’anunci del projecte de construcció d’un macro abocador al municipi de Riba-roja
d’Ebre, a la comarca de la Ribera d’Ebre, ha provocat una inquietud i preocupació
pels habitants del territori que ha comportat un rebuig pràcticament unànime dels
municipis, consells i altres institucions.
A part dels municipis, els consells comarcals de la Ribera d’Ebre i del Segrià, entre
altres, així com la mateixa Diputació de Lleida, han aprovat de forma pràcticament
unànime mocions de rebuig al Projecte de Macro Abocador.
Tot i que els municipis més propers serien els del Segrià-Sec, dins de les Garrigues
històriques, com ara Maials, Almatret, Llardecans, situats entre 3 i 8 quilòmetres
d’on es preveu construir el macro-abocador, hi ha municipis de la nostra comarca
com ara Bovera, Bellaguarda, la Granadella, els Torms i el Soleràs, situats entre 12
i 20 quilòmetres.
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La comarca de les Garrigues és una comarca eminentment rural i amb una
economia de base agrària i poc diversificada; la majoria de pobles pateixen una
regressió demogràfica, envelliment i emigració de les persones joves i més
preparades.
Per revertir aquesta situació, estem apostant per un sector primari transformador,
per un sector agroalimentari, que posi en valor els nostres productes i la seva
qualitat, com l’oli d’oliva i per les sinergies amb els nostres actius històrics,
patrimonials i naturals, com la pedra seca, treballant projectes vinculats
oleoturisme, entre altres.
Un projecte com el de l’abocador de residus industrials que es planteja al municipi
de Riba-roja xoca frontalment amb la línia marcada i consensuada a la nostra
comarca.
No podem admetre que de nou es plantegi un altre abocador per albergar la brossa
de més de mitja Catalunya prop del nostre territori. El sud-oest de Catalunya, i la
nostra comarca en especial, ja ha contribuït més que suficientment i hem sigut més
que solidaris en acollir infraestructures vinculades a l’energia i residus.
Per tot això, des del grup polític d’Esquerra Republicana de Catalunya al
Consell Comarcal de les Garrigues, proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
1.Manifestar la oposició frontal al projecte d’abocador que es planteja a Ribaroja d’Ebre, que és contrari a la línia de desenvolupament econòmic
consensuada pel gruix dels agents públics i privats que resideixen a la
comarca de les Garrigues.
2.Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Agència Catalana de
Residus que paralitzin immediatament els tràmits del projecte de l’abocador.
3.Instar als promotors del projecte, la UTE l’Estaca (Urbasser i Griñó) que retiri
immediatament el projecte de l’abocador.
4.Instar a l’Ajuntament de Riba-roja a no autoritzar el projecte presentat per a
la construcció d’un abocador de residus industrials.
5.Ens comprometrem a no promoure ni donar cabuda a cap projecte similar al
nostre territori.
6.Instar a totes les institucions, entitats cíviques, econòmiques i socials del
territori, que es sumin en aquest posicionament.
7.Comprometre’ns a realitzar totes les accions necessàries que estiguin al
nostre abast per què aquest projecte d’abocador no tiri endavant, pel bé del
futur de la nostra comarca i d’aquells que l’estimem i que pretenem viure-hi,
gaudir-la i que els nostres fills també ho puguin fer.
8.Fer arribar aquest acord a tots els Ajuntaments de les Garrigues, als consells
de la Ribera d’Ebre, el Segrià, a la Conselleria de Territori, i a l’Agencia de
Residus de Catalunya.”
Seguidament es sotmet a votació la proposta de moció, essent aprovada per
unanimitat dels membres de la Corporació (6 vots a favor del grup CP, 3 vots a
favor del grup CiU i 2 vots a favor del grup AE-AM).

En Francesc Roset i Sans amb document d’identitat número 40878862-L i en Sergi
Pelegrí Perera amb document d’identitat número 78089266-B, actuant com a
regidors electes del Grup Municipal AE-AM Esquerres d’Arbeca a l’Ajuntament de la
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Vila d’Arbeca, presenten, per a la seva aprovació, si s’escau, la següent proposta de
resolució:
PROPOSTA D’ACTUACIONS URGENTS DE REPARACIÓ, MANTENIMENT I
DIGNIFICACIÓ DE LA VORERA I EL SEU ENTORN AL CARRER DE LLEIDA,
DAVANT DE LA COOPERATIVA DEL CAMP
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès el mal estat del paviment de la vorera del Carrer de Lleida al llarg de la façana
de la Cooperativa, amb desgast significatiu i sots de remarcada prominència, que
fins i tot ha provocat la caiguda de vianants.
Atesa l’ocupació d’una part significativa de la vorera esmentada, al davant de
l’accés a les antigues premses d’oli amb els contenidors de recollida de brossa de
rebuig i de la façana de la Cooperativa per part dels contenidors de recollida
selectiva de reciclatge amb el consegüent impacte visual que suposa.
Atès que la imatge exterior de l’Espai Cèsar Martinell, catalogat com a Bé Cultural
d’Interès Local, es veu afectada per un fanal de l’enllumenat públic fixat a la seva
façana i un conjunt de cables elèctrics que la travessen longitudinalment.
Atesa la insuficient il·luminació nocturna, impròpia d’un edifici emblemàtic catalogat
com Bé Cultural d’Interès Local.
Atesa la rellevància de l’Espai al que fem referència, com a edifici modernista obra
de l’arquitecte Cèsar Martinell, com Oficina de Turisme d’Arbeca i Agrobotiga de la
Cooperativa, així com l’espai museístic de les antigues premses del molí d’oli.
Atesa la propera commemoració del Centenari de la Cooperativa del Camp que es
celebrarà el proper 18 de maig.
Per l’exposat, el Grup Municipal
l’Ajuntament d’Arbeca els següents

d’Esquerres

d’Arbeca

proposa

al

Ple

de

ACORDS:
1.Instar a l’actuació immediata i urgent de la reparació del ferm de la vorera del
Carrer de Lleida, al davant dels edificis propietat de la Cooperativa del
Camp, donada la presència continuada de clients i visites.
2.Traslladar els contenidors de rebuig i de la recollida selectiva de la brossa del
davant d’espais emblemàtics del poble, cercant una nova i més adequada
ubicació.
3.Retirar el fanal de l’enllumenat públic i el cablejat elèctric de la façana de
l’edifici modernista, obra de l’arquitecte Cèsar Martinell, i il·luminar
dignament aquesta façana com es mereix un espai patrimonialment
emblemàtic de la nostra vila.
4.Enjardinar la vorera amb arbres i o jardineres.
5.Prohibir l’estacionament de vehicles al damunt de la vorera.
El regidor Sergi Pelegrí comenta que, tot i que algunes actuacions ja s’han realitzat,
comenta que alguns aspectes dels indicats s’han de millorar.
Seguidament la regidora Sra. Ramona Barrufet informa que, respecte el segon punt
de canvi dels contenidors, mitjançant el consell comarcal pensa que seria fàcil ferho.
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A continuació pren la paraula l’Alcalde qui indica que alguns dels elements caldrà
retirar-los, pel que fa als contenidors es comenta que inicialment no hi eren i
estaven situats al carrer lateral, però s’estacionava un camió tràiler davant la
cooperativa, que dificultava l’accés a les instal·lacions, llavors es va optar per
traslladar els contenidors atès també que llavors la premsa que hi ha a l’exterior no
estava en condicions i que ara se li ha donat valor. Pel que fa a la vorera caldrà
consensuar amb la Cooperativa les seves necessitats, quins accessos hi ha d’haver,
el permís de carreteres i està d’acord en que caldria efectuar-hi alguna actuació.
Manifesta que el seu grup hi votarà en contra, no pel fet de no està d’acord en la
majoria d’actuacions proposades, sinó per deixar aquests temes per al proper equip
de govern.
El regidor Sergi Pelegrí comenta que si hi ha algun element que es pot millorar de
cara a l’efemèride del centenari de la Cooperativa, caldria que es pogués arreglar,
incidint en el tema dels contenidors que cal reubicar-los i que es pot impedir
l’aparcament amb altres senyalitzacions.
L’Alcalde proposa ajornar la Moció per més endavant comprometent-se en que
alguna de les actuacions possibles a curt termini es realitzaran. També indica que
es va fer el possible per recuperar part del molí cedit a la Masia Salat, fet que es va
poder realitzar.
El Sr. Sergi Pelegrí comenta que el seu grup manté la moció i així que es pugui
efectuar el que es pugui.
Seguidament es sotmet a votació la proposta, essent rebutjada amb els següents
vots dels membres de la Corporació (6 vots en contra del grup CP, 3 vots a favor
del grup CiU i 2 vots a favor del grup AE-AM).
XIV.- INFORMES D’ ALCALDIA
L’ALCALDIA US INFORMA DELS SEGÜENTS TEMES:
Pel que fa als treballs efectuats per la Brigada Municipal, a banda de les accions
pròpies de manteniment i reparació, des de la darrera informació facilitada, s’ha
col·laborat en distintes accions organitzades o no per l’ajuntament:
Carrosses de Reis,
Cros d’Arbeca
Carnestoltes
La brigada va executar les darreres obres d’acondicionament abans de la
inauguració de l’escola de música, i també els Ressalts i pintura al camí de
Tàrrega i Av. Mollerussa.
Connexió subministrament de gas pel vestidor estadi municipal.
Treballs previs a la substitució de finestres a la cuina de les escoles i segona planta
del vell edifici.
Treballs de supressió de barreres arquitectòniques a l’accés al col·legi.
Inici de les obres dels carrers Pregàries i Abadia
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Retirada de 4 vehicles de la via pública,
presumptament abandonats.
Tramitant-se el corresponent expedient de declaració de residu urbà.
Finalització de les obres del Rafel de CASANOVAS i Unitat d’actuació núm. 3. Amb
la col·locació de les tanques de protecció i senyalització vertical i horitzontal.
Havent-se comprat 3 bancs i papereres per instal·lar a la zona.
Extensió de 20m3 de formigó de zones en mal estat a la carretera de la Floresta.
Treballs de consolidació de les excavacions arqueològiques a Vilars, durant el mes
de març, amb la participació de 1 paleta, un peó i una arqueòloga, durant 10 dies.
ACCIONS INSTITUCIONALS:
Gener
El 27 de gener es va celebrar el 41 è Cros vila d’Arbeca – Memorial Ramon
Bellmunt, en una jornada de fort vent i força participació, i que va servir per
mostrar una vegada mes la implicació d’entitats del poble en l’organització de
l’esdeveniment.
El cost econòmic que va representar per l’ajuntament va ser de 635,55 €. Quantitat
necessària per cobrir les despeses de la cursa i que no es podien saldar amb les
aportacions dels col·laboradors.
El 29 de gener, Reunió amb el Consell Esportiu de les Garrigues, per tal de
planificar la temporada comarcal de piscines i la contractació de socorristes .
El dia 30, Reunió amb el regidor de Joventut i els representants dels joves per
trobar una solució a la gestió del Local dels Joves, amb l’acord unànime que s’havia
de tancar el local.
FEBRER:
El primer cap de setmana de febrer, es va celebrar a l’Estadi Municipal el campionat
d’Espanya de treball del gos pastor belga, organitzat per Borges Can, amb força
assistència de públic i amb la participació de 40 cans de tot l’estat. Destacar que
l’organització va cedir la gestió del bar al CF Arbeca, amb un bon resultat
d’explotació.
El dia 6, conjuntament amb l’alcalde dels Omellons es va redactar una carta dirigida
al Sr. Arquebisbe, en la que davant una certa alarma social, es demanava
informació sobre el cas del Rector d’Arbeca, i sabent-se que havia dimitit, es
requeria claredat sobre la persona que l’havia de substituir.
El 7 de febrer, inauguració de les noves instal·lacions de l’Escola Municipal de
Música, amb actuacions musicals dels alumnes, assistència de pares i familiars i
presidit per l’Antoni Villas, President de la Mancomunitat de Música de les Garrigues
i del Consell Comarcal de les Garrigues.
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15 de febrer, reunió amb les companyies Orange i Adamo, per separat, amb la
finalitat de rebre informació sobre les sol·licituds de desplegament de la fibra
òptica.
22 de febrer, visita de Mn. Manel Borges, nou administrador temporal de la
Parròquia d’Arbeca.
26 de febrer, reunió amb els caps de la zona de Lleida de l’antiga gas-natural
fenosa, ara naturgy, sobre els plans de desenvolupament i gestió dels nous
inversors d’aquesta distribuïdora de gas.
27 de febrer, desplaçament a St. Boi de Llobregat per recollir el material seleccionat
i molt aprofitable que la ràdio d’aquell municipi ens ha cedit, al renovar ells
íntegrament les instal·lacions.
El 28, Exhumació de les possibles restes del beat Mullerat al Cementiri Municipal,
amb assistència de dos familiars, l’alcaldia, notari i forenses de l’arquebisbat de
Tarragona.
El mateix dia, reunió amb l’arqueòleg Joan López per disposar l’actuació de
consolidació i restauració de les excavacions efectuades la tardor passada a vilars.
MARÇ:
El dia 5, segona reunió, aquesta vegada amb els tècnics municipals i els
representants de les xarxes de fibra òptica a desplegar per estudiar el pla de
treball.
El dia 6 de març, Consell d’Alcaldes a la seu del Consell Comarcal, amb assistència
de la Presidenta de la Diputació, Rosa Ma. Perelló, que ens va informar de les línies
d’ajut de la Diputació, del pla de desplegament de la fibra òptica, del tema dels
desfibril·ladors i de la participació de la Diputació, amb un 25%, si s’aconsegueix la
inclusió de la comarcal de les garrigues en el 2n FEDER que s’ha demanat.
El 14, primera reunió amb el nou delegat sindical per estudiar la possibilitat de
revisió i adaptació del pacte conveni laboral de l’ajuntament, que es va aprovar el
2003 i que solament havia tingut petites modificacions.
El 15 reunió amb els caps del moviment escolta “La petjada del secà”,
conjuntament amb els dos tinents d’Alcaldia, per veure les possibilitats d’una millor
ubicació de l’entitat i per mostrar el nostre recolçament a la seva consolidació,
després d’endegar una altra vegada aquest curs.
16 de març, assistència a l’acte d’inici de les celebracions del centenari de la
Cooperativa d’Arbeca.
El 18 de març, assistència al Parador del Roser a la presentació de l’Oli extraverge
d’arbequina SUO TEMPORE, primera iniciativa unificadora d’envàs i producte sorgit
després d’estrictes controls de qualitat de l’Irta, i en el que hi participen dues
empreses d’Arbeca, Raig d’Arbeca i 9 segons.
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20 de març a la plaça del Toll, dia avançat del dia mundial de la poesia, inici de la
primavera cultural d’Arbeca, memorial Mn. Anton Bru.
Primavera Cultural que s’allargarà fins al 11 de maig, amb una 30ena d’actes per a
tots els gustos i dels que tots teniu el programa a casa.
El 23 de març, acompanyat dels dos tinents d’Alcaldia i de una seixantena de veïns,
vàrem acudir com a convidats als actes de beatificació de Marià Mullerat Soldevila,
que va ser metge i alcalde d’Arbeca. Tora la celebració es va celebrar a la catedral
de Tarragona; si bé a l’endemà, la parròquia d’Arbeca va organitzar una celebració
d’acció de gràcies a l’església parroquial, a la que també es va assistir com a
convidats i que es va fer extensiva, aquesta invitació a la resta de regidors de la
Corporació.
El dissabte 30 de març, 12 dirigents d’UGT, van visitar la col·lecció temps de guerra
i la fortalesa dels Vilars, sota el guiatge d’en Xavier Perelló, aprofitant l’avinentesa
que a les 22 hores es projectava el documental “les mestres de la república” que el
Sindicat ens havia ofert.
En un altre ordre d’assumptes, s’ha demanat hora per parlar amb el President de la
Casa Canal, seguint la trobada que ja va tenir el Tinent d’Alcaldia Xavier Perelló,
per tal de presentar-li el projecte redactat i cedit per l’arquitecta Helena Ballesté
per la recuperació i nova arbreda a talussos i banquetes del Canal Principal, des de
la Casella de l’Estany fins a la de Vilars, amb senyalització dels llocs patrimonials
(turístics i ambientals) propers al Canal.
En relació a les regidories d’Educació, Sanitat i Serveis Socials, passo la paraula a la
Regidora Mireia Navès:
Informa que l’Ajuntament col·laboraren el sopar solidari organitzat per Càritas i on
els fons recaptat aniran dirigits a aquesta institució. És va aplicar criteris de
sostenibilitat al mateix acte en quan als materials emprats.
També Felicita als alumnes de sisè de l’Escola que van assistir al Concurs Fem
Mates, acompanyats per la tutora Àngels Sala, i que van guanyar un premi per
grups. Moltes felicitats a l’Estel, l’Andrea, la Jana i la Martina en nom de tota la
classe.
SUBVENCIONS I AJUDES:
De Diputació: Arranjament oficines municipals, alcaldia i façana 2016: 24.039,72€
50% Manteniment Consultori Municipal 2018: 9.308,50€
DE GENERALITAT: Institut Català de la Dona 2016: Subvenció obra teatre Rellotge
de Sorra: 160€
Pla d’obres per a manteniment, liquidació 2017: 13.243,53 €
Jutjat de Pau 2018: 1.650€

_______________________________________________________________________________________________________________
NIF- P2503200D- Plaça Generalitat, 3 - Tel. 973 16 00 08 - Fax 973 16 04 59 - 25140 Arbeca (Lleida)

Ajuntament d’Arbeca
Les Garrigues
DE CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES:
Subvenció pel teatre còmic 2018: 400€
SUBVENCIONS MUNICIPALS CONCEDIDES i PAGADES
Escola de Fútbol d’Arbeca: 600€
Club de Pàdel (lliga catalana): 500€
Club de Pàdel Torneig Solidari: 100€
Club d’Atletisme subvenció quotes federatives: 905€
Club d’Atletisme subvenció despeses Campionat d’Espanya: 500€
Acudam: Subvenció atenció transport residents arbequins: 1.480 €
I PEL QUE FA A LA REGIDORIA DE CULTURA:
Comunicar-vos que la Comissió de Cultura amb l’ajut de distintes entitats del poble
ha confeccionat el programa de la primavera cultural, al que ja he fet referència.
Dins aquest programa, i en col·laboració amb la Biblioteca Municipal es va redactar
les bases del concurs literari de St. Jordi que encara és obert, per i algú s’anima a
darrera hora. Les bases són publicades a la pàgina Web.
També s’ha tramès als productor locals i botigues especialitzades la possibilitat de
participar en el III Mercat Medieval que es portarà a terme el proper dia 5 de maig,
sense cost d’instal·lació de parada.
Concessió per part del Museu de Lleida del dipòsit de l’exposició que es va celebrar
el 2017 “Terra, aigua i poder en el món iber”, amb la finalitat que pugui ser
instal·lada a Arbeca en el seu moment.
També, l’Institut d’Estudis Ilerdencs ens ha cedit la documentació digital de
l’exposició (ja retirada) 14 d’abril els anhels d’un poble, amb la intenció que formi
part de l’espai museístic sobre la segona república.
I per acabar, amb la finalitat que en tingueu constància us informo que el cost dels
serveis socials que ens presta el Consell Comarcal, ha ascendit el 2018 a la
quantitat de 13.765,07 €, que inclou també la subvenció a Talma d’un 1€ per
habitant.
Especificar que aquesta és l’aportació municipal que no cobreix el contracte
programa del Departament de Benestar Social.
Bé, i fins aquí l’informe d’Alcaldia, corresponent a aquest Ple.
XV.- PRECS I PREGUNTES
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El regidor Francesc Roset comenta si s’ha rebut cap subvenció dins el Pla Estatal per
la Violència de Gènere. Es preveu alguna intervenció si s’ha rebut?
L’Alcalde contesta que si, es va rebre 1.090 euros. Hi ha termini fins a 30 de juny per
justificar la despesa, i per actuació comenta que l’Associació de dones té previst
efectuar algun acte i alguna actuació prevista podria servir per justificar l’ajut.
Seguidament el regidor Roset pregunta si l’Ajuntament s’ha adherit al Pacte dels
Alcaldes aprovat per ple el 27 de juny de 2016. S’ha aprovat el PAES?
L’Alcalde comenta que ens vam adherir i s’està pendent de resoldre la subvenció per
redactar el PAES.
Finalment el regidor Francesc Roset pregunta que se n’ha fet del parquímetre de la
plaça la Serp.
L’Alcalde respon que el parquímetre està a la venda, l’oferta que ens van fer era molt
baixa i el mantenim en propietat.
Seguidament pren la paraula el regidor Magí Clavé, qui efectua un agraïment a l’equip
de govern per la retirada de vehicles abandonats. També efectua un suggeriment per
millorar de facilitar el reciclatge en cada sopar públic, amb contenidors de reciclatge
adequats.
Finalment la regidora Mireia Navés recorda que al proper sopar ja s’implanta aquest
sistema de reciclatge.
I no havent més assumptes per tractar, essent les 10 de la nit del dia indicat a
l’encapçalament, l’Alcalde aixecà la sessió de la que, per a constància i validesa de tot
quant s’informà, o acordà, si de cas, estenc en aquesta acta.
El Secretari
Vist i Plau

L’Alcalde
Joan Miquel Simó i Falcó
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