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ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA MUNICIPAL
CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA 11 DE JULIOL DE 2019.
Identificació de la sessió:
Núm.: 6/2019
Caràcter: extraordinària
Data: dijous, 11 de juliol de 2019.
Horari: de les 22:00 a les 23:00 hores
Lloc: Sala de Plens
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial d’Arbeca, a 11de juliol de 2019, a les
22:00h, es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, sota la
presidència del Sr. Alcalde, Sr. Sergi Pelegrí Perera, per celebrar la sessió
extraordinària del Ple de la Corporació, en primera convocatòria.
ALCALDE:

Il·lm. Sr. Sergi Pelegrí Perera.

REGIDORS:

Sra. Anaïs Egea Grimau
Sr. Francesc Roset Sans
Sr. Jordi Perera Vall
Sra. Maria Teresa Mas Mir
Sr. Joan Miquel Simó Falcó
Sr. Francesc Xavier Perelló Miret
Sr. Ramon Solé Moyà
Sra. Cristina Teixidó Pelegrí
Sra. Ramona Barrufet Santacana
Sr. Albert López Nadal

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 els 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:
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1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió constitutiva de 15 de
juny de 2019.
2. Presa de raó del decrets d’ Alcaldia de caràcter d’autoorganització municipal.
3. Proposta de constitució dels Grups Municipals.
4. Proposta de nomenament dels membres de la Comissió Especial de Comptes.
5. Proposta d’aprovació de les Festes Locals per a l’any 2020.
6. Proposta d’acord d’aprovació de declaració especial interès i utilitat
municipal d’activitats agropecuàries i bonificacions IBI rústica.
7. Proposta d’acord d’aprovació de la liquidació definitiva de les contribucions
especials a l’obra “Peatonalització del carrer Pregàries”.
8. Proposta d’acord d’aprovació de la liquidació definitiva de les contribucions
especials a l’obra “Peatonalització del carrer Abadia”.
9. Proposta d’ aprovació del Compte General per a l’exercici 2018.
I.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
CONSTITUTIVA DE 15 DE JUNY DE 2019.
Es sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de
la sessió anterior de data 15 de juny de 2019.
Seguidament es sotmet a votació la mateixa i l’esborrany queda aprovat per
unanimitat dels membres de la Corporació (5 vots a favor del grup EA-AM, 4 vots a
favor del grup CxA - CP i 2 vots a favor del grup JxCAT - Junts).
II.- PRESA DE RAÓ DEL DECRETS
D’AUTOORGANITZACIÓ MUNICIPAL.

D’ALCALDIA

DE

CARÀCTER

L’Alcalde dona compte dels Decrets d’alcaldia 189/2019 i 190/2019 de caràcter
autoorganitzatiu municipal per aquesta legislatura 2019-2023. Es transcriuen
literalment a continuació:
“DECRET Núm. 189/2019
DATA: 8 de juliol de 2019
ASSUMPTE: Constitució Regidories i delegacions especials
Identificació de l’expedient
Constitució de regidories i delegacions especials
Antecedents
A fi i efecte de coordinar els serveis municipals i per tal de facilitar-ne les tasques
de direcció, inspecció i impuls, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats pròpies i en
desplegament d'allò que s'estableix en els articles 23.4 de la Llei 7/1985, de Bases
del Règim Local, 56 del Dl. 2/2003, de 28 d'abril, TR de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i concordants del Reglament d'Organització Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, (articles 43 i 44), dicta la següent,
RESOLUCIÓ:
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Primer.- S'estableixen les àrees competencials, configurades com a delegacions
especials unipersonals i amb la denominació específica de REGIDORIA, que
seguidament es relacionen, designant-se els Srs./Sres. Regidors responsables i
l'abast de la Delegació:
Regidora: Anaïs Egea Grimau
Àmbit competencial:
-

Regidora d’Infraestructures,
Informació i Participació.

Urbanisme,

Habitatge,

Joventut

i

Delegacions especials: Representant de l’Ajuntament al Consorci LOCALRET.
Regidor: Francesc Roset Sans
Àmbit competencial:
-

Regidor de Desenvolupament i Promoció Econòmica, Hisenda, Acció
Rural i Medi Ambient i Cultura.

Delegacions especials: Representant de l’Ajuntament al Consorci Garrigues
per al desenvolupament del Territori. Leader Ponent.
Regidor: Jordi Perera Vall
Àmbit competencial:
-

Regidor de Festes i Moviment Associatiu.

Regidora: Maria Teresa Mas Mir
Àmbit competencial:
-

Regidora de Salut, Benestar i Cohesió Social i Polítiques de la Dona.

Delegacions especials: Representant substitut de l’Ajuntament
Mancomunitat de Municipis per a la Música a les Garrigues.

a

la

Segon.- La resta d’àrees competencials recauran a l’àmbit d’aquesta alcaldia, pel
que fa a les facultats atribuïdes legalment, així com específicament les regidories
d’Educació, Esports, Patrimoni i Llegat Històric i Serveis Municipals. També
aquesta alcaldia exercirà de Representant de l’Ajuntament als Consells
Escolars dels centres educatius i a la Mancomunitat de Municipis per a la
Música a les Garrigues.
Tercer.- L'abast de delegació comprendrà les àrees competencials relacionades en
cadascuna de les anteriors Regidories i la facultat de dictar actes de tràmit que
afectin a tercers, sense menyscapte de les competències pròpies de l'Alcaldia, o del
Ple.
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Quart.- Del present Decret se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que
celebri i es notificarà als interessats. Serà objecte de publicació al BOP, sense
perjudici de la seva eficàcia a partir del dia següent a la seva signatura.”
I el,
“DECRET Núm. 190/2019
DATA: 8 de juliol de 2019
ASSUMPTE: Nomenament Tinents Alcalde
Identificació de l’expedient
Nomenament de Tinents d’Alcalde
Antecedents
Atès el que determinen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
del règim local, articles 53.2 i 55 del DL 2/2003, de 28 d’abril, del Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 46 a 47 del Reglament
d'Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (RD 2568/1986,
de 28 de novembre), i en ús de les facultats conferides, dicto la següent,
Resolució:
Primer.- Nomenar tinents d’Alcalde de l’Excm. Ajuntament d’Arbeca, els Srs.
Regidors següents:
Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Francesc Roset Sans
Segona Tinent d’Alcaldessa: Sra. Anaïs Egea Grimau
Segon.- Correspondrà als nomenats, i en l’ordre en que han
substituir a l’Alcaldia en la totalitat de les seves atribucions,
d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti l’exercici de les
d’Alcalde, i així mateix, en el cas de vacant d’Alcaldia i fins
possessió el nou Alcalde.

estat designats,
en els supòsits
funcions pròpies
que no prengui

Tercer.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que
celebri i es notificarà als designats. Serà objecte de publicació al BOP, sense
perjudici de la seva eficàcia a partir del dia següent a la seva signatura.”
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.
III.- PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS.
Ateses les facultats establertes en l’article 73.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases del règim local, article 50.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, del Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i les disposicions complementàries del
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Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
relatives a la constitució de Grups Municipals.
Vist els comunicats aportats per les formacions electorals proclamades en les
passades eleccions municipals, la d’Esquerres d’Arbeca- Acord Municipal, la de
Compromís per Arbeca – Candidatura de Progrés i la de Junts per Catalunya Arbeca, en relació a constituir-se com a Grup Polític.
Considerant la procedència que els Grups Polítics que integren la Corporació
gaudeixin, alhora, de la condició de Grups Municipals, a fi i efecte de llur actuació
corporativa, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels
següents acords:
Primer.- Constituir en el sí de la Corporació la figura dels Grups Municipals, els
quals s'estructuraran en base a cada una de les llistes electorals que han obtingut
representació en el Consistori en les eleccions locals celebrades el 26 de maig de
2019.
Segon.- Els Grups Municipals de l’Ajuntament d’Arbeca, la seva denominació
específica, composició i portaveu, serà la següent:
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRES D’ARBECA –ACORD MUNICIPAL (AE-AM).
Composició:
Sr. Sergi Pelegrí Perera
Sra. Anaïs Egea Grimau
Sr. Francesc Roset Sans
Sr. Jordi Perera Vall
Sra. Maria Teresa Mas Mir
Portaveu: Sr. Sergi Pelegrí Perera
Portaveu suplent: Sra. Anaïs Egea Grimau
GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS PER ARBECA – CANDIDATURA DE
PROGRÉS (CxA – CP).
Composició:
Sr. Joan Miquel Simó Falcó
Sr. Francesc Xavier Perelló Miret
Sr. Ramon Solé Moyà
Sra. Cristina Teixidó Pelegrí
Portaveu: Sr. Joan Miquel Simó Falcó
Portaveu suplent: Sr. Francesc Xavier Perelló Miret
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA – ARBECA (JxCAT – Junts).
Composició:
Sra. Ramona Barrufet Santacana
Sr. Albert López Nadal

Ajuntament d’Arbeca
Les Garrigues
Actes Plenàries

Portaveu: Sra. Ramona Barrufet Santacana
Portaveu suplent: Sr. Albert López Nadal
Tercer.- El Règim Jurídic dels Grups Municipals de l’Ajuntament d’Arbeca, serà el
previst en els articles 50 i 51 del DL 2/2003, de 28 d'abril, del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i 23 a 26 del Reglament d'Organització
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (RD 2568/1986, de 28 de
novembre).
Seguidament es sotmet a votació la proposta i queda aprovada per unanimitat dels
membres de la Corporació (5 vots a favor del grup EA-AM, 4 vots a favor del grup
CxA - CP i 2 vots a favor del grup JxCAT - Junts).
IV.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES.
L’article 48.1c) del DL 2/2003, de 28 d’abril, del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, en relació a l’Organització Municipal disposa que la
Comissió Especial de Comptes existeix a tots els ajuntaments.
Els articles 116 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
127 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals i 101 del DL 2/2003, anterior, assenyalen que la Comissió Especial de
Comptes s’ha de reunir, necessàriament, abans de l’1 de juny de cada any per
examinar i estudiar els comptes anuals de la Corporació, juntament amb els seus
justificants i antecedents, i emetre’n informe.
L’article 58.3 del DL 2/2003, estableix que la Comissió estarà integrada per
membres de tots els grups polítics integrants de la Corporació. El nombre de
membres és proporcional a la seva representativitat en l’Ajuntament o igual per a
cada grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema de vot ponderat.
En conseqüència, en virtut de l’anterior regulació, l’Alcalde proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Nomenar com a membres de la Comissió Especial de Comptes els
següents regidors, que configuren la totalitat de regidors de la Corporació:
Pel grup municipal D’ESQUERRES D’ARBECA –ACORD MUNICIPAL (AE-AM).
Composició:
Sr. Sergi Pelegrí Perera, qui actuarà com a President.
Sra. Anaïs Egea Grimau
Sr. Francesc Roset Sans
Sr. Jordi Perera Vall
Sra. Maria Teresa Mas Mir
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Pel grup municipal DE COMPROMÍS PER ARBECA – CANDIDATURA DE
PROGRÉS (CxA – CP).
Composició:
Sr. Joan Miquel Simó Falcó
Sr. Francesc Xavier Perelló Miret
Sr. Ramon Solé Moyà
Sra. Cristina Teixidó Pelegrí
Pel grup municipal DE JUNTS PER CATALUNYA – ARBECA (JxCAT – Junts).
Composició:
Sra. Ramona Barrufet Santacana
Sr. Albert López Nadal
Segon.- Acordar que, tot i integrar-se per la totalitat de membres de la Corporació,
s’apliqui el sistema de vot ponderat en el règim de votació, efectuat pels portaveus
de cada formació i que representa la proporcionalitat al nombre de regidors de cada
grup en relació al total de membres de la Corporació.
Tercer.- Publicar els presents acords conforme estableix la vigent legislació.
Prèviament a la votació el Sr. Alcalde explica que segons converses mantingudes
prèviament amb els portaveus dels grups s’ha afegit el sistema de votació de vot
ponderat per obtenir sempre la proporció de la representativitat encara que falti
algun membres de la Comissió.
La regidora Sra. Ramona Barrufet pregunta si el vot ponderat s’utilitzarà només en
cas de faltar algun regidor. Es respon que és el sistema de votació establert i
s’aplicarà sempre.
El regidor Sr. Joan M. Simó comenta que el seu grup està d’acord amb el sistema
de votació.
Seguidament es sotmet a votació la proposta i queda aprovada per unanimitat dels
membres de la Corporació (5 vots a favor del grup EA-AM, 4 vots a favor del grup
CxA - CP i 2 vots a favor del grup JxCAT - Junts).
V.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2020.
L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals
a l’any, dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix
que les dues festes locals seran fixades per l’Ordre del Conseller de Treball, a
proposta dels municipis respectius.
Atès el que disposa l’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, l’Alcalde proposa al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Acordar que les festes locals del municipi d’Arbeca per a l’any 2020
seran: el divendres dia 14 d’agost i el dilluns dia 17 d’agost.
Segon.- Notificar l’adopció d’aquests acords al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya.
Prèviament a la votació el Sr. Alcalde comenta que el dia de Sant Jaume serà un
dissabte i atès que el calendari escolar de l’Escola ja està definit, el seu grup entén
que la millor proposta de dies és la formulada.
Seguidament la regidora Sra. Ramona Barrufet comenta que caldria parlar amb la
parròquia, que és qui tradicionalment organitza aquesta festivitat, per tal de que
siguin coneixedors i que la festa es pugui desenvolupar igualment.
A continuació el regidor Sr. Joan M. Simó manifesta que troba escaient les
explicacions sobre les festes locals del 2020. Comenta que el seu grup espera que
en aquestes celebracions es puguin lluir símbols oficials i representatius de
Catalunya, on símbols emocionals o partidistes estan força bé i poden demostrar la
joia d’un moment, però treure una bandera oficial només per substituir-la per un
altra no reconeguda és un fet delicat objecte d’una font de problemes i si
s’interpreta com un rebuig a la senyera, fins i tot, pot tenir una certa il·legalitat.
Manifesta finalment que respecte la proposta el seu grup votarà favorablement.
Pren la paraula el regidor, Sr. Albert López qui comenta que al seu grup, que és un
partit independentista, els hagués agradat que aquesta decisió de substitució de la
senyera s’hagués pres per acord de Ple.
El Sr. Alcalde respon que el seu grup no ha ultratjat ni rebutjat la bandera nacional,
però atès que són un equip de govern marcadament independentista han volgut
portar els símbols de lluita independentista al carrer perquè fins ara només es
podien veure en llocs privats i, donat que el poble ha votat majoritàriament opcions
independentistes, el seu grup creu que no fa mal que hi hagi símbols que
acompanyin el procés que s’està vivint a Catalunya. Finalment comenta que en cas
d’haver de posar algun altre símbol independentista als carrers la resta de grups
seran informats.
Seguidament es sotmet a votació la proposta la qual resta aprovada per unanimitat
dels membres de la Corporació (5 vots a favor del grup EA-AM, 4 vots a favor del
grup CxA–CP i 2 vots a favor del grup JxCAT–Junts).
VI.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE DECLARACIÓ ESPECIAL
INTERÈS I UTILITAT MUNICIPAL D’ACTIVITATS AGROPECUÀRIES I
BONIFICACIONS IBI RÚSTICA.
1. ANTECEDENTS
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L’article 74.2 quarter del RDL 2/2014, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, preveu:
“Els ajuntaments mitjançant ordenança podran regular una bonificació de fins el
95% de la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles en els que es
desenvolupen activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques
o de foment de l’ocupació que justifiquin l’esmentada declaració.
Correspondrà la citada declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres (...)”
En virtut d’aquest precepte, el Ple de l’Ajuntament d’Arbeca, reunit en sessió de 5
de novembre de 2018, va aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora
de l’Impost sobre Béns Immobles, concretament l’article 5è, apartat 6, amb la
previsió d’una nova bonificació, en el següent sentit:
“6. Tindran dret a una bonificació del 20% de la quota íntegra de l’impost les
construccions agrícoles i ramaderes situades en sòl rústic en les quals es
desenvolupi activitats agropecuàries de forma activa que, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu, s’hagin declarat d’especial interès pel Ple de la Corporació i
s’aplicarà exclusivament durant l’any de la seva concessió.
Els subjectes passius hauran de complir els següents requisits:
- L’immoble ha de ser rústic.
- Aportar, juntament amb la sol·licitud, la cartilla ramadera, l’alta fiscal al
Ministeri d’Hisenda de l’activitat agropecuària i llicència de l’activitat, en cas
d’explotació ramadera.
- Documentació de la DUN, Declaració de Renda conforme el 75% mínim
dels ingressos del declarant provenen de l’activitat agrícola i declaració
jurada del titular conforme l’immoble està destinat exclusivament a ús
agrícola.
- Comprovant de no tenir deutes amb Hisenda.
El termini de sol·licitud a l’Ajuntament serà fins el 31 de març de l’exercici fiscal de
tributació.”
El BOP de Lleida núm. 250 de 31 de desembre de 2018 es va publicar el text
definitiu modificat de l’ordenança fiscal anterior.
Dins del termini preceptiu, abans del 31 de març 2019, es van presentar les
següents sol·licituds de bonificació de la quota tributària de l’IBI de naturalesa
rústica per a l’exercici 2019, que es relacionen a continuació:

NÚM. DE

SOL.LICITANT

TITULAR CADASTRAL

REFERÈNCIA
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REGISTRE I
DATA
R.E. 567
MIQUEL AIXALÀ
26/03/2019 ESCODA

R.E. 568
26/03/2019
R.E. 570
26/03/2019
R.E. 571
26/03/2019

R.E. 574
26/03/2019
R.E. 575
26/03/2019
R.E. 577
26/03/2019
R.E. 578
26/03/2019
R.E. 579
26/03/2019
R.E. 580
26/03/2019
R.E. 586
27/03/2019
R.E. 587
27/03/2019

MIQUEL AIXALÀ
ESCODA
MIQUEL AIXALÀ
ESCODA
MIQUEL AIXALÀ
ESCODA
M. CATERINA I M.
M. CATERINA I M.
TERESA ARGILÉS
TERESA ARGILÉS
ALUJA
ALUJA
JOSEP M. BALAGUÉ
JOSEP M. BALAGUÉ OLLÉ I ARACELI SALA
OLLÉ
ARQUÉ
MIQUEL CULLERÉ
ALONSO
CULLERÉ ALONSO, SCP
CULLERÉ ALONSO, SCP
ANTONI I MIQUEL
CULLERÉ ALONSO
ANTONI I MIQUEL
CULLERÉ ALONSO
CULLERÉ ALONSO, SCP
ANTONI I MIQUEL
CULLERÉ ALONSO

CADASTRAL

25032A015000040000EO
25032A015001540000EY
25032A015001600000EP

25032A013000080000EG

25032A007003090000EF
25032A001000820000EI
25032A001000860000EZ
25032A003000940000ER
25032A003000950000ED
25032A004002560000EM
25032A004002790000EG

JAUME REÑÉ MOYÀ JAUME REÑÉ MOYÀ
EDUARD SANS
SALAT
EDUARD SANS SALAT
EDUARD SANS SALAT

25032A001000310000EY

RAMON SANS VIVES RAMON SANS VIVES
ANTONI SOLÉ CULLERÉ
ANTONIO SOLÉ
I SABEL AURÓ
CULLERÉ
TRULLOLS
ANTONI SOLÉ CULLERÉ
JOSEP TORRES
ROS
JOSEP TORRES ROS
NÚRIA SANS
BONJOCH
NÚRIA SANS BONJOCH
NÚRIA SANS BONJOCH
JOSEP M. SANS
VIDAL
VIDAL MAÑÉ, SL
VIDAL MAÑÉ, SL
RAMON MOYÀ
RULLÓ
RAMON MOYÀ RULLÓ
RAMON MOYÀ RULLÓ

25032A003002060000EG

25032A004002620000ER
25032A011000150000EZ

25032A003002290000EU
25032A003001630000EJ
25032A014000340000EX
25032A010002170000EO
25032A010002190000ER
25032A004003320000EE
25032A004003330000ES
25032A001001880000EB
25032A001001890000EY
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R.E. 589
27/03/2019
R.E. 599
28/03/2019
R.E. 601
28/03/2019

R.E. 602
28/03/2019
R.E. 603
28/03/2019
R.E. 608
28/03/2019

R.E. 611
28/03/2019
R.E. 612
28/03/2019

R.E. 623
29/03/2019

R.E. 624
29/03/2019

R.E. 627
29/03/2019
R.E. 628
29/03/2019

JAUME GOTSENS
GAYA

JAUME GOTSENS GAYA
RAMON MIQUEL REY I
RAMON MIQUEL
ROSA M. PERELLÓ
REY
CAPDEVILA
EDGAR AUBACH
FRANCESC AUBACH
AIXALÀ
LLEONART
FRANCESC AUBACH
LLEONART
CARME AIXALÀ
CARME AIXALÀ
SANTANDREU
SANTANDREU
FRANCESC AUBACH FRANCESC AUBACH
LLEONART
LLEONART
JAUME PERERA
JAUME PERERA RIBERA
RIBERA
I SÒNIA MIRET ROSET
JAUME PERERA RIBERA
JAUME PERERA RIBERA
I SÒNIA MIRET ROSET
MANUEL SANS
MANUEL SANS
CAPDEVILA
CAPDEVILA
FRANCESC XAVIER
MONTALBO
DOLORES SANS
FERRATE
PERERA
DOLORES SANS
PERERA
FRANCISCO BALLESTÉ
MARIA PAU PERNAU SEGALÀS
BALLESTÉ PAU, SL
BALLESTÉ PAU, SL
BALLESTÉ PAU, SL
BALLESTÉ PAU, SL
FRANCISCO BALLESTÉ
SEGALÀS
RUBEN PERELLÓ
AVÍCOLA PERELLÓ
PAIRADA
PAIRADA, SCP
RUBEN PERELLÓ
PAIRADA
RUBEN PERELLÓ
PAIRADA
JAUME GOTSENS
PAU
JOSEP GOTSENS SANS
XAVIER SANS
FCO JAVIER I JUAN
RODON
CARLOS SANS RODON
FCO JAVIER, JUAN
CARLOS I SANTI SANS
RODON

25032A003000030000EE

25032A002002100000EO
25032A012000060000ET
25032A012000040000EP
25032A012000050000EL
25032A013000410000EB
25032A004003380000EA
25032A001000380000EM
25032A007002460000ET
25032A004003300000EI

25032A004002930000EK
25032A004002920000EO
25032A001000500000EI
25032A001000510000EJ
25032A001000520000EE
25032A001000530000ES
25032A001000630000EY
25032A001000660000EP
25032A016000220000EJ
25032A016000660000EY
25032A016000680000EQ
25032A017000510000ET
25032A004002580000EK

25032A004003160000ET
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R.E. 629
29/03/2019
R.E. 630
29/03/2019

JOSEP M. PERERA
NADAL
JAUME MARSAL
RIBERA

JOSEP M. PERERA
NADAL
TREBALLS AGRÍCOLES
MARSAL, SL

25032A007002840000EO
25032A010003220000EI

En data 5 de juliol de 2019 s’emet l’informe de Secretaria-Intervenció sobre
cadascuna de les sol·licitud presentades, a l’empara dels requisits que determina
l’ordenança fiscal.
2. FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que disposa l’article 74.2.quarter del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
D’acord amb el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal reguladora de
l’Impost sobre Béns Immobles.
En virtut de tot l’anterior l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents,
3. ACORDS:
Primer.- Declarar les següents activitats agropecuàries d’especial interès i utilitat
municipal per concórrer les circumstàncies socials que preveu l’article cinquè,
apartat 6, de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles,
considerant la circumstància social el fet d’exercir-se unes activitats arrelades al
territori i que esdevenen el principal motor econòmic del municipi d’Arbeca, essent
el sector agroramader la principal font d’ingressos dels veïns de la població:

TITULAR CADASTRAL
MIQUEL AIXALÀ ESCODA
MIQUEL AIXALÀ ESCODA
MIQUEL AIXALÀ ESCODA
M. CATERINA I M. TERESA ARGILÉS
ALUJA
JOSEP M. BALAGUÉ OLLÉ I ARACELI
SALA ARQUÉ
CULLERÉ ALONSO, SCP
CULLERÉ ALONSO, SCP
ANTONI I MIQUEL CULLERÉ ALONSO
ANTONI I MIQUEL CULLERÉ ALONSO
CULLERÉ ALONSO, SCP
ANTONI I MIQUEL CULLERÉ ALONSO
JAUME REÑÉ MOYÀ

REFERÈNCIA
CADASTRAL
TIPUS ACTIVITAT
25032A015000040000EO SECTOR AGRÍCOLA
25032A015001540000EY INEXISTÈNCIA
25032A015001600000EP SECTOR AGRÍCOLA
25032A013000080000EG RAMADERA
25032A007003090000EF
25032A001000820000EI
25032A001000860000EZ
25032A003000940000ER
25032A003000950000ED
25032A004002560000EM
25032A004002790000EG
25032A001000310000EY

RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA
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EDUARD SANS SALAT
EDUARD SANS SALAT
RAMON SANS VIVES
ANTONI SOLÉ CULLERÉ I SABEL
AURÓ TRULLOLS
ANTONI SOLÉ CULLERÉ
JOSEP TORRES ROS
NÚRIA SANS BONJOCH
NÚRIA SANS BONJOCH
VIDAL MAÑÉ, SL
VIDAL MAÑÉ, SL
RAMON MOYÀ RULLÓ
RAMON MOYÀ RULLÓ
JAUME GOTSENS GAYA
RAMON MIQUEL REY I ROSA M.
PERELLÓ CAPDEVILA
FRANCESC AUBACH LLEONART
FRANCESC AUBACH LLEONART
CARME AIXALÀ SANTANDREU
FRANCESC AUBACH LLEONART
JAUME PERERA RIBERA I SÒNIA
MIRET ROSET
JAUME PERERA RIBERA
JAUME PERERA RIBERA I SÒNIA
MIRET ROSET
MANUEL SANS CAPDEVILA
DOLORES SANS PERERA
DOLORES SANS PERERA
FRANCISCO BALLESTÉ SEGALÀS
BALLESTÉ PAU, SL
BALLESTÉ PAU, SL
BALLESTÉ PAU, SL
BALLESTÉ PAU, SL
FRANCISCO BALLESTÉ SEGALÀS
AVÍCOLA PERELLÓ PAIRADA, SCP
RUBEN PERELLÓ PAIRADA
RUBEN PERELLÓ PAIRADA
JOSEP GOTSENS SANS
FCO JAVIER I JUAN CARLOS SANS
RODON
FCO JAVIER, JUAN CARLOS I SANTI
SANS RODON

25032A004002620000ER RAMADERA
25032A011000150000EZ RAMADERA
25032A003002060000EG RAMADERA
25032A003002290000EU
25032A003001630000EJ
25032A014000340000EX
25032A010002170000EO
25032A010002190000ER
25032A004003320000EE
25032A004003330000ES
25032A001001880000EB
25032A001001890000EY
25032A003000030000EE

RAMADERA
AGRÀRIA/RAMADERA
RAMADERA
AGROPECUÀRIA
AGROPECUÀRIA
RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA

25032A002002100000EO
25032A012000060000ET
25032A012000040000EP
25032A012000050000EL
25032A013000410000EB

RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA

25032A004003380000EA AGRÀRIA
25032A001000380000EM AGRÀRIA
25032A007002460000ET
25032A004003300000EI
25032A004002930000EK
25032A004002920000EO
25032A001000500000EI
25032A001000510000EJ
25032A001000520000EE
25032A001000530000ES
25032A001000630000EY
25032A001000660000EP
25032A016000220000EJ
25032A016000660000EY
25032A016000680000EQ
25032A017000510000ET

AGRÀRIA
RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA
RAMADERA

25032A004002580000EK RAMADERA
25032A004003160000ET RAMADERA
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JOSEP M. PERERA NADAL
TREBALLS AGRÍCOLES MARSAL, SL

INEXISTÈNCIA/NO
25032A007002840000EO CONST.
25032A010003220000EI AGRÀRIA

Segon.- Reconèixer al bonificació del 20% de la Quota Íntegra de l’Impost sobre
Béns Immobles de naturalesa rústica, per a l’exercici tributari 2019, als immobles
rústics d’ús agrari o ramader, que seguidament es detallen, en proporció al
percentatge de titularitat cadastral en relació al de la seva vinculació amb la
titularitat de l’activitat que s’hi desenvolupa, a l’entendre degudament justificada la
causa del benefici en virtut del que disposa l’article cinquè, apartat 6, de
l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, emparada en
l’article 74.2.quarter del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

TITULAR CADASTRAL
M. CATERINA I M. TERESA ARGILÉS
ALUJA
JOSEP M. BALAGUÉ OLLÉ I ARACELI
SALA ARQUÉ
CULLERÉ ALONSO, SCP
CULLERÉ ALONSO, SCP
ANTONI I MIQUEL CULLERÉ ALONSO
CULLERÉ ALONSO, SCP
ANTONI I MIQUEL CULLERÉ ALONSO
JAUME REÑÉ MOYÀ
EDUARD SANS SALAT
EDUARD SANS SALAT
ANTONI SOLÉ CULLERÉ I SABEL AURÓ
TRULLOLS
ANTONI SOLÉ CULLERÉ
JOSEP TORRES ROS
NÚRIA SANS BONJOCH
NÚRIA SANS BONJOCH
VIDAL MAÑÉ, SL
VIDAL MAÑÉ, SL
RAMON MOYÀ RULLÓ
RAMON MOYÀ RULLÓ
JAUME GOTSENS GAYA
RAMON MIQUEL REY I ROSA M.
PERELLÓ CAPDEVILA
FRANCESC AUBACH LLEONART

REFERÈNCIA
CADASTRAL

% A APLICAR
A LA
BONIFICACIÓ

25032A013000080000EG

100%

25032A007003090000EF
25032A001000820000EI
25032A001000860000EZ
25032A003000950000ED
25032A004002560000EM
25032A004002790000EG
25032A001000310000EY
25032A004002620000ER
25032A011000150000EZ

50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

25032A003002290000EU
25032A003001630000EJ
25032A014000340000EX
25032A010002170000EO
25032A010002190000ER
25032A004003320000EE
25032A004003330000ES
25032A001001880000EB
25032A001001890000EY
25032A003000030000EE

50%
100%
100%
33,33%
33,33%
100%
100%
90%
70%
15%

25032A002002100000EO
25032A012000060000ET

25%
33,33%
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FRANCESC AUBACH LLEONART
CARME AIXALÀ SANTANDREU
FRANCESC AUBACH LLEONART
JAUME PERERA RIBERA I SÒNIA MIRET
ROSET
JAUME PERERA RIBERA
JAUME PERERA RIBERA I SÒNIA MIRET
ROSET
MANUEL SANS CAPDEVILA
BALLESTÉ PAU, SL
BALLESTÉ PAU, SL
BALLESTÉ PAU, SL
BALLESTÉ PAU, SL
AVÍCOLA PERELLÓ PAIRADA, SCP
RUBEN PERELLÓ PAIRADA
RUBEN PERELLÓ PAIRADA
FCO JAVIER I JUAN CARLOS SANS
RODON
FCO JAVIER, JUAN CARLOS I SANTI
SANS RODON
TREBALLS AGRÍCOLES MARSAL, SL

25032A012000040000EP
25032A012000050000EL
25032A013000410000EB

33,33%
100%
80%

25032A004003380000EA
25032A001000380000EM

76%
64%

25032A007002460000ET
25032A004003300000EI
25032A001000510000EJ
25032A001000520000EE
25032A001000530000ES
25032A001000630000EY
25032A016000220000EJ
25032A016000660000EY
25032A016000680000EQ

76%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

25032A004002580000EK

50%

25032A004003160000ET
25032A010003220000EI

33,33%
100%

Tercer.- No reconèixer al bonificació del 20% de la Quota Íntegra de l’Impost sobre
Béns Immobles de naturalesa rústica, per a l’exercici tributari 2019, als immobles
rústics d’ús agrari o ramader, que seguidament es detallen, al no complir, com a
subjectes passius, tots els requisits que preveu l’article cinquè, apartat 6, de
l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles i que regula
aquesta bonificació, a l’empara de l’article 74.2.quarter del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
REFERÈNCIA
VINCUL
TITULAR CADASTRAL
CADASTRAL
ACTIV/TITULAR
ANTONI I MIQUEL CULLERÉ
NO VINCUL
ALONSO
25032A003000940000ER ACTIV/TITULAR
MIQUEL AIXALÀ ESCODA
25032A015000040000EO NO CONSTRUCCIÓ
INEXISTÈNCIA
MIQUEL AIXALÀ ESCODA
25032A015001540000EY ACTIVITAT
MIQUEL AIXALÀ ESCODA
25032A015001600000EP NO CONSTRUCCIÓ
NO VINCUL
RAMON SANS VIVES
25032A003002060000EG ACTIV/TITULAR
NO MÍN 75% ING
DOLORES SANS PERERA
25032A004002930000EK AGRARIS
DOLORES SANS PERERA
25032A004002920000EO NO MÍN 75% ING
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FRANCISCO BALLESTÉ
SEGALÀS
FRANCISCO BALLESTÉ
SEGALÀS
JOSEP GOTSENS SANS
JOSEP M. PERERA NADAL

AGRARIS
NO VINCUL
25032A001000500000EI ACTIV/TITULAR
NO VINCUL
25032A001000660000EP ACTIV/TITULAR
NO VINCUL
25032A017000510000ET ACTIV/TITULAR
25032A007002840000EO NO CONSTRUCCIÓ

Quart.- Notificar aquests acords a tots els interessats, als efectes oportuns, en la
forma i termini establerts a l’art. 40 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Prèviament a la votació el Sr. Alcalde i aquesta Secretaria expliquen la proposta
d’acord.
Seguidament es sotmet a votació la proposta la qual resta aprovada per unanimitat
dels membres de la Corporació (5 vots a favor del grup EA-AM, 4 vots a favor del
grup CxA–CP i 2 vots a favor del grup JxCAT–Junts).
VII.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA 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
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.
El Ple de la corporació, en sessió realitzada el dia 4 d’abril de 2019, va aprovar
definitivament la imposició i, simultàniament, l’ordenació de contribucions especials
per l’obra “PEATONALITZACIÓ DEL CARRER PREGÀRIES”.
Una vegada executades totes les obres, el cost real és de 37.603,25 euros, per la
qual cosa correspon repercutir en concepte de contribucions especials l’import de
33.842,93 euros, equivalents al 90% del cost total, essent el 10%, per un import de
3.760,33 euros, l’import corresponent a l’aportació municipal.
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2. FONAMENTS DE DRET
L’art. 33.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, disposa que, una vegada finalitzada la
realització de les obres, es procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base i
les quotes individuals definitives, girant les liquidacions que procedeixin i
compensant com a lliurament a compte els pagaments anticipats que s’hagin
efectuat.
En virtut de tot l’anterior l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents,
3. ACORDS:
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva de l’obra “PEATONALITZACIÓ DEL
CARRER PREGÀRIES”, per import de 37.603,25 euros, a repartir de la manera
següent:
1.1. Cost real: 37.603,25 euros
1.2. Distribució del repartiment de despeses:
a) Contribucions especials: 33.842,93 euros
b) Ajuntament: 3.760,33 euros

Segon.- Aprovar la liquidació individual definitiva i notificar-la als subjectes passius
amb el corresponent peu de recursos. En document annex a aquesta proposta i
que consta a l’expedient s’hi relacionen de forma individualitzada la liquidació
definitiva per contribuent, amb les següents dades:
- Nom del contribuent.
- Finca i referència cadastral.
- Percentatge a aplicar.
- Mòdul de repartiment.
- Quota a pagar.
Prèviament a la votació, el Sr. Alcalde comenta que es tracta d’una actuació
provinent de l’equip de govern anterior i aquest nou equip només li resta liquidar-la,
també felicita els serveis tècnics municipals per la notable rebaixa en el cost a
repercutir als propietaris en contribucions especials.
Seguidament, la regidora Sra. Ramona Barrufet comenta, per aquest punt i pel
proper, que es donarà suport a la continuïtat del projecte provinent de la legislatura
anterior atès que en aquests carrers s’han rebuts uns ajuts molt importants de la
Diputació de Lleida. En tot cas, precisa que, tal i com ja anunciaven al seu
programa electoral, cal replantejar la distribució del 90% en contribucions especials
i el 10% l’Ajuntament, cal fer un estudi al respecte de cada obra, atès que si no hi

Ajuntament d’Arbeca
Les Garrigues
Actes Plenàries

ha una subvenció molts veïns no podran aportar aquest percentatge tant elevat i
fins i tot alguns s’han hagut d’endeutar per assumir les contribucions, aquest fet fa
que des del seu grup no es pot recolzar actuacions amb aquesta distribució de
finançament, essent necessari que s’hi imputi alguna subvenció per tal d’abaratir
els costos totals de l’obra.
El Sr. Alcalde respon a la regidora que ho tindran en compte.
Finalment pren la paraula el regidor Sr. Joan M. Simó qui mostra la seva satisfacció
del resultat aconseguit en quant a la realització, execució i direcció tècnica i estalvi
que ha suposat pels veïns la liquidació de l’obra. Espera que els veïns siguin
sabedors de la bona actuació seguint altres precedents com la urbanització del
polígon industrial, el carrer Germanes Dominiques, i es complau que es valori la
feina feta dels que l’han sabut fer, a aquests efectes informa del seu vot favorable
en aquest punt i en el següent.
Seguidament es sotmet a votació la proposta la qual resta aprovada per unanimitat
dels membres de la Corporació (5 vots a favor del grup EA-AM, 4 vots a favor del
grup CxA–CP i 2 vots a favor del grup JxCAT–Junts).”
VIII.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA 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
finalització el termini atorgat a algun propietari en concepte de notificació
individualitzada.
El Ple de la corporació, en sessió realitzada el dia 4 d’abril de 2019, va aprovar
definitivament la imposició i, simultàniament, l’ordenació de contribucions especials
per l’obra “PEATONALITZACIÓ DEL CARRER PREGÀRIES”, pronunciant-se
sobre les al·legacions presentades.
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Una vegada executades totes les obres, el cost real és de 18.310,91 euros, per la
qual cosa correspon repercutir en concepte de contribucions especials l’import de
16.479,82 euros, equivalents al 90% del cost total, essent el 10%, per un import de
1.831,09 euros, l’import corresponent a l’aportació municipal.
2. FONAMENTS DE DRET
L’art. 33.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, disposa que, una vegada finalitzada la
realització de les obres, es procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base i
les quotes individuals definitives, girant les liquidacions que procedeixin i
compensant com a lliurament a compte els pagaments anticipats que s’hagin
efectuat.
En virtut de tot l’anterior l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents,
3. ACORDS:
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva de l’obra “PEATONALITZACIÓ DEL
CARRER ABADIA”, per import de 18.310,91 euros, a repartir de la manera
següent:
1.1. Cost real: 18.310,91 euros
1.2. Distribució del repartiment de despeses:
a) Contribucions especials: 16.479,82 euros
b) Ajuntament: 1.831,09 euros
Segon.- Aprovar la liquidació individual definitiva i notificar-la als subjectes passius
amb el corresponent peu de recursos. En document annex a aquesta proposta i
que consta a l’expedient s’hi relacionen de forma individualitzada la liquidació
definitiva per contribuent, amb les següents dades:
- Nom del contribuent.
- Finca i referència cadastral.
- Percentatge a aplicar.
- Mòdul de repartiment.
- Quota a pagar.
Prèviament a la votació el Sr. Alcalde informa en els mateixos termes que l’acord
anterior i pel que fa a aquesta obra.
Seguidament es sotmet a votació la proposta la qual resta aprovada per unanimitat
dels membres de la Corporació (5 vots a favor del grup EA-AM, 4 vots a favor del
grup CxA–CP i 2 vots a favor del grup JxCAT–Junts).”
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IX.- PROPOSTA D’ APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL PER A L’EXERCICI
2018”.
Confeccionat el Compte General corresponent a l’exercici 2018, integrat pels Estats
de Comptes i els seus annexos previstos a la Instrucció de Comptabilitat (ICAL).
Vist l’Informe de Secretaria en relació a la tramitació a seguir per a la seva
aprovació i l’Informe d’Intervenció, d’anàlisis dels estats comptables que integra el
Compte General.
Informat favorablement el Compte General per la Comissió Especial de Comptes,
amb el següent resultat: el vot favorable de la majoria absoluta dels membres que
la integren, en sessió de data 30 de maig de 2019.
S’ha exposat al públic al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 109 de 6 de
juny de 2019.
De conformitat amb el que disposa l’article 212.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Alcaldia
proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Compte General, corresponent a l’exercici 2018 d’acord amb el
resultat comptable que reflecteixen els comptes que consten a l’expedient, essent
efectiu aquest acord al final del període per a la presentació d’al·legacions.
Segon.- Donar trasllat de l’expedient tramitat a la Sindicatura de Comptes, als
efectes de l’ establert a l’article 212.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Prèviament a la votació el Sr. Alcalde presenta la proposta d’acord i passa la
paraula a aquesta Secretaria per tal d’efectuar una explicació resum del estats
comptables.
Seguidament es sotmet a votació la proposta la qual resta aprovada per unanimitat
dels membres de la Corporació (5 vots a favor del grup EA-AM, 4 vots a favor del
grup CxA–CP i 2 vots a favor del grup JxCAT–Junts).

ASSUMPTES D’URGÈNCIA
Abans de procedir al tancament de la sessió, l’Alcalde proposa la incorporació de dos
punts d’urgència en aquesta sessió plenària, atès a la necessitat d’incorporar una
modificació del Reglament d’Organització Municipal i d’efectuar una proposta com a
candidat a olivera d’or de les Garrigues.
Prèviament a la votació de la incorporació dels punts d’urgència, la regidora Sra.
Ramona Barrufet comenta que caldria evitar introduir-los en les sessions i que no
s’agafi com a costum per a properes convocatòries.
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Es sotmet a votació la incorporació dels punts d’urgència a la sessió, essent aprovada
per unanimitat dels membres de la Corporació (5 vots a favor del grup EA-AM, 4
vots a favor del grup CxA–CP i 2 vots a favor del grup JxCAT–Junts)..
Seguidament es descriu la primera proposta d’acord:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL.
Dins la potestat reglamentària que disposa l’Administració Local, i en virtut de les
facultats d’autoorganització del propi Ajuntament, el municipi d’Arbeca disposa d’un
Reglament Orgànic Municipal, ROM.
La finalitat del document és la regulació de l’organització i el funcionament dels
òrgans municipals, el qual regula aspectes bàsics del funcionament intern de
l’Ajuntament, sempre dins el marc de la regulació prevista a la legislació sobre el
règim local.
Per tot l’anterior, l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Modificar els articles 3 i 6 del Reglament Orgànic Municipal en el següent
sentit:
Substituir el paràgraf següent de l’article 3: “Existirà, igualment a l’Ajuntament, la
Comissió Especial de Comptes, presidida per l’Alcaldia, un regidor d’AE-AM, dos
regidors de CiU i tres regidors de CP”,
pel redactat a continuació:
“Existirà, igualment a l’Ajuntament, la Comissió Especial de Comptes, presidida per
l’Alcaldia, i restarà integrada per tots els regidors de cadascun dels grups
municipals. El règim de votació serà el vot ponderat, efectuat pels portaveus de
cada formació i que representa la proporcionalitat al nombre de regidors de cada
grup en relació al total de membres de la Corporació.”
Substituir el paràgraf següent de l’article 6: “La convocatòria de les sessions
plenàries es realitzarà amb l’antelació preceptiva que determina la legislació sobre
el règim local”,
pel redactat a continuació:
“La convocatòria de les sessions plenàries es realitzarà amb l’antelació mínima de
quatre dies hàbils a la data de la sessió”.
Segon.- Realitzar la tramitació oportuna per tal de fer executiu aquest acord.
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Prèviament a la votació el Sr. Alcalde explica la proposta d’acord, comenta que la
modificació de l’article sisè el seu grup ja ho va demanar la legislatura anterior i no
es va acceptar i ara, a petició d’un altre grup, s’accedeix a introduir-ho. Precisa que
només afecta a les sessions ordinàries.
Pren la paraula el regidor Sr. Joan M. Simó Falcó qui comenta que aquesta
legislatura amb la proporcionalitat dels membres entre grups caldrà consensuar
alguns punts abans de la realització del ple i per tant, considera necessari més
temps entre la convocatòria i la sessió.
Seguidament es sotmet a votació la proposta la qual resta aprovada per unanimitat
dels membres de la Corporació (5 vots a favor del grup EA-AM, 4 vots a favor del
grup CxA–CP i 2 vots a favor del grup JxCAT–Junts).
PROPOSTA DE PRESENTAR UN CANDIDAT AL PREMI OLIVERA D’OR AL
GARRIGUENC DE L’ANY 2019.
El Consell Comarcal de les Garrigues ha aprovat les Bases del que han de regir la
convocatòria per a l'atorgament del premi olivera d'or al garriguenc/a 2019. Les
mateixes han estat trameses als Ajuntaments de la Comarca als efectes del seu
coneixement i per tal, si es considera oportú, presentar alguna candidatura.
El premi té com a finalitat distingir les persones físiques i/o entitats jurídiques,
que hagin portat a terme una labor personal o institucional en qualsevol camp de
treball o de recerca de caràcter positiu per a la comarca de les Garrigues. Es podrà
valorar tant un fet puntual com tota una trajectòria.
El premi és anual i serà lliurat durant la Festa Major de les Borges Blanques a
la persona o entitat que decideixi el jurat.
D’acord amb les bases reguladores, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Que l’Ajuntament d’Arbeca proposi presentar al Premi Olivera d’Or al
Garriguenc de l’any 2019 al Sr. ANTONI PAU SANS, com a persona distingida que
ha portat a terme una labor personal i institucional de caràcter positiu per la
comarca de les Garrigues durant tota la seva trajectòria.
Nascut l’any 1922 el Sr. Antoni Pau Sans ha dedicat la seva trajectòria professional
a la pagesia, ofici que ha vist com amb els anys ha sofert una gran transformació,
en els quals s’ha viscut penúries i alegries. Tot i així sempre l’ha estimat i sempre
ha gaudit de la terra i del seu cultiu. El Tonet ha estat una bandera del món de la
pagesia, treballant la terra amb determinació i valentia, reflex per molts pagesos,
sempre que a algú li ha convingut els seus valuosos consells ha estat a plena
disposició, explicant el seu bon fer i donant la seva valedora experiència. El món de
la pagesia massa sovint ha estat relegat en un segon terme a l’hora d’homenatjar a
les persones que han ajudat a que la transformació agrícola hagi estat possible.
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Sense ells, qui sap, si les Garrigues hagués tingut la vàlua que té actualment,
essent un territori ric en la producció de les nostres apreciades oliveres i del millor
oli del món. Amb l’esforç i la perseverança del Tonet i com a reflex de tots els
pagesos que hi van deixar les mans i el treball honrat cap a la terra avui pensem
que cal homenatjar-lo reben el Premi Olivera d’Or 2019.
A la vegada, i a banda de la seva trajectòria professional l’Antoni Pau Sans ha estat
un dels més important recuperadors de la nostra història, cultura i costums. El
podríem descriure com un llibre obert ja que ha rebut la visita d’estudiants,
estudiosos i apassionats de la història de les nostres contrades que han acudit a ell
per saber detalls sobre la Guerra Civil, la Guerra de Cuba, la 1a i la 2a Guerra
Mundial, entre d’altres. Però no només dels grans esdeveniments històrics sinó
també de les costums de pagès, de la cultura de les Garrigues, de les anècdotes
locals dels vilatans, sempre posant l’enfoc a saber el que passava a les persones
de la nostra zona, persones de carn i ossos, amb nom i cognoms. Fet que ha
esdevingut d’una gran importància ja que ha descrit la nostra història local més
íntima amb tota mena de detalls centrada amb les persones i les seves vivències.
Ha estat i continua sent un historiador local de molta rellevància i deixa un llegat
històric molt valuós en tots els escrits i llibres que ha elaborat, dels quals en podeu
veure la ressenya en el seu extens currículum.
Segon.- Acordar, des d’aquest Ple de l’Ajuntament d’Arbeca, retre homenatge al
Sr. Antoni Pau Sans, com a vilatà distingit de la vila, per la seva vàlua personal,
professional i institucional. Fent els honors que li són meritoris i reconeixent la seva
estima cap al poble i cap les Garrigues.
Tercer.- Presentar aquesta candidatura al Consell Comarcal de les Garrigues als
efectes de concórrer al Premi la persona distingida en aquesta sessió plenària.
Prèviament a la votació el Sr. Alcalde explica el contingut de la proposta d’acord.
A continuació intervé la regidora Ramona Barrufet, del grup JxCAT –Junts, qui
manifesta el seu suport a la proposta explicant una experiència que va compartir
amb el Tonet quan era secretària del Consell Parroquial d’Arbeca, temps en que es
van començar a redactar les actes de les reunions del Consell i va poder valorar els
coneixements culturals del candidat.
Finalment pren la paraula el regidor Joan Miquel Simó, del grup CxA – CP, qui
exposa la seva conformitat amb la candidatura. Explica que a la X Trobada
d’Estudiosos de les Garrigues, l’Ajuntament d’Arbeca ja li va fer un reconeixement a
la seva tasca d’historiador local, no obstant, el seu grup, s’afegeix també a l’actual
reconeixement i proposta de candidatura.
Seguidament es sotmet a votació la proposta la qual resta aprovada per unanimitat
dels membres de la Corporació (5 vots a favor del grup EA-AM, 4 vots a favor del
grup CxA–CP i 2 vots a favor del grup JxCAT–Junts).
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I no havent més assumptes per tractar, essent les onze 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
Sergi Pelegrí Perera

