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ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA MUNICIPAL
CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA 18 DE NOVEMBRE DE
2019.
Identificació de la sessió:
Núm.: 9/2019
Caràcter: extraordinària
Data: dilluns, 18 de novembre de 2019.
Horari: de les 21:00 a les 21:30 hores
Lloc: Sala de Plens
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial d’Arbeca, a 18 de novembre de 2019,
a les 21:00h, 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:

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:

Sra. Anaïs Egea Grimau 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:
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1. Proposta de sol·licitud de declaració de zona afectada greument per una
emergència de protecció civil del T.M. d’Arbeca.
I. PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE ZONA AFECTADA
GREUMENT PER UNA EMERGÈNCIA DE PROTECCIÓ CIVIL DEL T.M.
D’ARBECA.
Les fortes pluges del passat dia 22 d’octubre de 2019 al municipi d’Arbeca, a les
comarques de les Garrigues i Conca de Barberà, entre altres, han provocat danys i
afectacions molt importants a la xarxa municipal d’infraestructures rurals,
infraestructures urbanes, instal·lacions i equipaments municipals i danys a
habitatges i altres immobles de naturalesa privada.
Des de l’Ajuntament s’ha efectuat una primera valoració econòmica conjunta de tots
els efectes produïts pels danys del temporal, previ al tancament de cadascuna de
les memòries valorades específiques de cada element afectat, l’import de la qual és
de 4.120.000 euros.
La llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, al seu article
23 regula el procediment de declaració de zona afectada greument per una
emergència de protecció civil, el seu apartat primer estableix: “La declaración de
zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil prevista en esta
ley se efectuará por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de los
Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior y, en su caso, de
los titulares de los demás ministerios concernidos, e incluirá, en todo caso, la
delimitación del área afectada. Dicha declaración podrá ser solicitada por las
administraciones públicas interesadas.”
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords:
Primer. Sol·licitar al Consell de Ministres del Govern de l’Estat Espanyol la
Declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil del
terme municipal d’Arbeca, com a conseqüència dels danys produïts pels aiguats del
temporal del passat dia 22 d’octubre de 2019.
Segon. Trametre còpia d’aquest acord a la Subdelegació del Govern del l’Estat a
Lleida, al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i a la
Diputació de Lleida.

Prèviament a la votació pren la paraula el regidor del grup CxA–CP, Sr. Joan M.
Simó Falcó, qui pregunta quina temporalització hi ha per recuperar la normalitat en
les infraestructures municipals.
L’Alcalde respon que es va seguir el protocol marcat per les diferents
administracions, es va assistir al consell d’alcaldes convocat al Consell Comarcal,
amb l’assistència del Molt Hble. President de la Generalitat de Catalunya. Ens van
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visitar diferents consellers de la Generalitat i altres autoritats d’altres
administracions. Posteriorment es va assistir a Montblanc a una reunió amb la
Delegada del Govern i els Subdelegats provincials. Se’ns va demanar que tots els
veïns portessin una valoració de danys dins un termini establert, així es va fer. S’ha
fet una primera valoració econòmica que s’ha tramès a les diferents
administracions. De terminis concrets no ens n’hem fixat cap. Estem en una fase
d’aclarir quina administració s’ha d’encarregar de cada afectació. La Diputació
també ens ha ofert tècnics per efectuar valoracions.
El regidor del grup grup CxA–CP, Sr. Xavier Perelló, pregunta si està previst el
tema de camins, el seu arranjament. L’Alcalde respon que si, que ja s’ha actuat
amb caràcter d’urgència, ara tothom ja pot accedir a les seves finques, hi ha molts
camins malmesos que s’anirà actuant.
L’Alcalde informa que es va aprovar un decret d’urgència per tal de poder efectuar
totes aquestes reparacions. Poc a poc ja anem treballant per aclarir les aportacions
que ens puguin fer les administracions, sabem que la responsabilitat és municipal
però, per volum de danys, l’Ajuntament no pot fer front a la seva reparació i
restitució complerta.
Seguidament es sotmet a votació la proposta la qual resta aprovada per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació (4 vots a favor del grup
EA-AM, 4 vots a favor del grup CxA–CP i 2 vots a favor del grup JxCAT–Junts).
I no havent més assumptes per tractar, essent dos quarts de deu 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

