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ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA MUNICIPAL
CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA 20 DE GENER DE 2020.
Identificació de la sessió:
Núm.: 1/2020
Caràcter: extraordinària
Data: dilluns, 20 de gener de 2020.
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 20 de gener de 2020, 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:

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:
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 30
de desembre de 2019.
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2. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament d’Arbeca
per a l’anualitat 2020, de les seves bases d’execució, de la relació de llocs de
treball i de la plantilla de personal.
3. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per realitzar l’obra
Renovació i Millora de les Piscines Municipals d’Arbeca i aprovació plec de
clàusules administratives particulars.
I.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
CONSTITUTIVA DE 30 DE DESEMBRE DE 2020.
Es sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de
la sessió anterior de data 30 de desembre de 2020.
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.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE
L’AJUNTAMENT D’ARBECA PER A L’ANUALITAT 2020, DE LES SEVES BASES
D’EXECUCIÓ, DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL.
Vista la resolució d’ Alcaldia per qual s’incoa l’expedient per a l’aprovació del
Pressupost Municipal de l’Ajuntament d’Arbeca per a l’exercici 2020.
Vista la Memòria d’Alcaldia, descriptiva del projecte de pressupost a aprovar.
Vistos els informes de Secretaria Intervenció, sobre el procediment legal preceptiu
a seguir per a l’aprovació del pressupost i l’econòmic financer respecte el projecte
de pressupost aportat per l’Alcaldia, respectivament.
Vistes les múltiples novetats legislatives derivades de l’ entrada en vigor de la LO
2/2012, d’ estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, atès el Pla d’ ajust
aprovat per aquesta Corporació Local, en el marc del RDL 4/2012, i atenent el que
disposa l’ article 30 de la Llei Orgànica 2/2012 : “El Estado, las Comunidades
Autonomas y las Corporacions Locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un
límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos
de sus Presupuestos.”
En virtut de l’anterior i, tenint en compte tota la documentació que inclou
l’expedient, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost municipal de l’Ajuntament d’Arbeca per a
l’exercici de 2020, dins del context actual en el que s’ emmarca, d’acord amb el
resum per capítols següent:
PRESSUPOST D' INGRESSOS
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CAP.1.- IMPOSTOS DIRECTES

858.800,00

CAP.2.- IMPOSTOS INDIRECTES

110.000,00

CAP.3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS

566.200,00

CAP.4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

627.292,58

CAP.5.- INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP.7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

31.500,00
362.609,31
2.556.401,89

PRESSUPOST DE DESPESES
CAP.1.- DESPESES DE PERSONAL

749.110,29

CAP.2.- DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS

952.940,00

CAP.3.- DESPESES FINANCERES
CAP.4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP.5.- FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP.6.- INVERSIONS REALS
CAP.7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAP.9.- PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

5.900,00
142.300,00
9.029,12
606.164,48
3.100,00
87.858,00
2.556.401,89

Segon.- Aprovar les bases d'execució del pressupost per a l'exercici de 2020, així
com la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
Tercer.- Que el Pressupost General així aprovat s’exposi al públic per un termini de
quinze dies previ anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i en el
tauler d’anuncis de la Corporació, a efectes de reclamacions.
Quart.- Aquest acord aprovatori esdevindrà definitiu en el cas de no haver-hi
reclamacions contra el mateix durant el termini d’exposició pública, conforme a l’
establert a la legislació vigent.
Seguidament el Sr. Alcalde fa una explicació de les principals novetats del
pressupost respecte l’exercici anterior, concretant amb més detall les despeses
d’inversió proposades. També explica les modificacions plantejades a la relació de
llocs de treball.
A continuació pren la paraula la regidora portaveu del grup JxCAT–Junts, Ramona
Barrufet, qui manifesta un recolzament al Major Josep Lluís Trapero, a la intendent
Teresa Laplana, al Sr. Pere Soler i al Sr. Cèsar Puig, pel judici que ha començat

Ajuntament d’Arbeca
Les Garrigues
Actes Plenàries

avui a l’Audiència Nacional, com a part de la causa general dels aconteixements de
l’1 d’octubre.
La regidora comenta que han passat 7 mesos des de la constitució del nou
ajuntament, que el seu grup va optar per l’abstenció per facilitar l’alcaldia i
considera que l’equip de govern, en minoria, va a la seva, moltes coses els ha
arribat per la gent del poble i no se’ls ha fet partícips per res, ni en el període de les
inundacions tampoc. Comenta que han acudit en actes, per enterar-se per altres
fonts, sense tenir retorn de quines conclusions s’han tret d’aquelles trobades.
Explica que després de tots aquests dies a l’oposició, es senten situats com una
oposició pura i dura. Pel que fa al pressupost, explica que el dijous dia 8 de gener
es convoca una reunió per parlar del pressupost pel dia 9, però la regidora comenta
que tenia un altre compromís i no va poder ser, es repeteix el dia 15 per trobar-se al
16 i tampoc va poder ser, però la sorpresa va ser que al cap de dos hores es rep la
convocatòria pel Ple del dia 20, sense saber que s’havia de celebrar aquell dia, es
posa en contacte l’equip de govern amb el seu grup per parlar del pressupost però
consideren que no hi havia temps material per parlar-ne. Pensa que per parlar del
pressupost hi ha d’haver el marge suficient, i també molta actitud per demanar un
vot a favor o abstenció en el pressupost. Considera finalment que no hi ha hagut
temps per pactar aquest punt de l’ordre del dia, tot i que l’alcalde li havia manifestat
que el temps era suficient. Conclou que el seu grup, per tot l’indicat, no donarà
suport a aquets pressupostos.
Seguidament pren la paraula el regidor portaveu del grup CxA–CP, Joan Simó,
indicant que es sent sorprès per tot com ha anat, li donar la raó, en part, a la
regidora Ramona Barrufet. Explica que el seu grup ha intentat arribar amb acords
pel tema del Pressupost amb l’Alcalde i entén que l’obra de les piscines és
prioritària.
Explica que a l’any 2019 les inversions eren de 633.600 euros i al 2020 es
proposen, tot i la urgència manifestada, unes inversions inferiors de 606.000. Tret
de les piscines no es veu res més d’urgència. Per tot això, des del seu grup es va
decidir redactar un pressupost alternatiu, fet que no havia passat mai en aquest
ajuntament, i presentar-lo a l’equip de govern per parlar-ne i valorar-lo, preveient un
increment de pressupost substancial atenent a la urgència però sense deixar de
banda altres actuacions que cal anar desenvolupant. Aquest pressupost incloïa
inicialment la urbanització de dos carrers i considerant que, d’inici era massa
agosarat, es va passar a una segona opció. Explica que aquesta segona opció era
més realista incrementant el pressupost dels 2.500.000 aprox. als 2.800.000. Es va
passar a l’equip de govern aquest document alternatiu el dijous dia 16 de gener i es
va contestar el diumenge 19 en sentit que no s’acceptava les propostes del seu
grup. Comenta que el problema era d’on sortirien els recursos per finançar les
obres, la d’accés al crèdit es descartava però hi havia l’opció de venda de
patrimoni, referint-se a la parcel.la de propietat municipal que sempre ha estat en
venda, però mai s’ha tramitat l’expedient oportú. Es podria preveure un preu per la
parcel.la per sota del de mercat d’Incasol, uns 40€/m2, on es podrien treure uns
recursos, necessaris per l’actual situació i es plantejava un seguit d’inversions,
manteniment el contingut de manteniment, gairebé igual al plantejat per l’equip de

Ajuntament d’Arbeca
Les Garrigues
Actes Plenàries

govern, modificant algunes partides com incrementar la de seguretat i una per
conveniar un servei de grua pels guals del municipi. Concreta les següents partides
d’inversió com a proposta: incrementar la dotació en camins atès que cal realitzar
un esforç supletori i preveure 140.000 euros d’inversió, suprimir l’enderroc de les
cases del carrer Lleida en no ser urgent, dotar una partida complementària a
l’Abadia de 30.000 euros per una segona fase d’inversió, preveure una partida de
25.000 euros per les escales de l’edifici de la Unió Republicana per complir
normativa d’incendis i sortides d’emergències, incrementar en 3000 euros la partida
per santa caterina i poder condicionar-la millor i, preveure una partida nova, per un
import de 120.000 euros per un espai museístic a la casa de l’antic hospital per tal
de donar utilitat ja a l’edifici i entenent que es tracta d’una actuació de promoció
econòmica pel municipi i, així també, posar en valor les diferents col·leccions que
tenim empaquetades per diferents espais del municipi, alguns privats, i poder,
d’aquesta manera, museïtzar-los, informant que es tracta d’unes exposicions sobre
la República, la Guerra Civil a les Garrigues i l’exposició sobre els 30 anys de
Vilars, totes cedides a l’Ajuntament i també la col·lecció temps de guerra i que, a
part de no poder veure-la està en perill, el regidor Xavier Perelló ja ha avisat a
l’equip de govern que caldria fer-li un tractament per a la seva conservació.
Comenta, en quant a l’exposició del temps de guerra, que es tracta d’un tema que
també compren la història del nostre poble i diu que no entén que la mateixa no
pugui donar una rendibilitat.
El regidor explica que casi tot el proposat des de l’equip de govern es veuria viable,
excepte el destinar l’edifici de l’antic hospital a espai museístic, fins i tot es podria
proposar que la primera planta i sotacoberta es poguessin destinar a altres
equipaments que complementin el cultural, com una biblioteca o ludoteca.
Considerava que es podia arribar a un pacte, però l’equip de govern no veu bé la
proposta presentada, bàsicament aquesta darrera inversió comentada.
Finalment comenta que considera que l’equip de govern s’hauria de plantejar altre
cop els pressupostos, que hi ha temps per tot.
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde i explica que el seu grup trobava bé
moltes de les propostes presentades pel grup CxA–CP, no obstant considera que el
tema de la venda de béns, l’equip de govern hi havia pensat, no per aquest
exercici, sinó per altres futurs. Considera que ara l’ajuntament necessita recursos
per reparar el que les aigües van malmetre i millorar determinades instal·lacions i
equipaments que són d’utilitat per la població d’Arbeca. Explica que una de les
premisses que es va proposar el seu grup, era que es treballaria en primer terme
per l’Arbeca de l’habitant, en detriment de la del visitant i, un cop coberts els serveis
bàsics al poble es posarien a treballar en el tema museístic, perquè entenen, igual
que el grup anterior, que la cultura és molt important i també l’economia que pot
aportar a Arbeca.
L’Alcalde explica que no s’ha de destinar la venda d’aquest patrimoni a invertir en
un edifici que es va comprar l’any passat, considerant que hi ha altres prioritats més
visibles i prioritàries per Arbeca, com són la recuperació de piscines i les pistes.
Comenta que el pressupost presentat no és agosarat en un principi atès que encara
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no s’han confirmat un conjunt de subvencions demanades pels aiguats, tampoc
s’ha pronunciat el consorci d’assegurances, indicant que quan es sàpiga totes
aquestes aportacions quin import es pot disposar, caldrà reunir-se i plantejar una
modificació de pressupost per incorporar noves actuacions. Respecte els camins,
comenta que la valoració que s’ha fet inicial ascendeix la seva reparació a 620.000
euros, no obstant quan es sàpiga de les ajudes que es disposa s’haurà de modificar
la partida, informant que ja s’han fet les reparacions més urgents per tal que tothom
pugui entrar a les seves finques i altres trams, que no són de propietat municipal,
les van reparant els titulars, com és la comunitat de regants.
Continuant amb l’explicació, l’Alcalde exposa que aquest pressupost va encaminat,
principalment, a refer els danys dels aiguats, que si no haguessin passat,
probablement hauria estat totalment diferent. Posa per exemple, el prec d’alguns
veïns en que s’ha d’actuar a les pistes i camp de futbol per tal que puguin tornar a
ser utilitzables, considerant que per ells, aquesta és la prioritat. Conclou que,
respecte l’espai museístic, ara no és el moment tot i que el consideren també
important.
Torna a prendre la paraula el regidor Sr. Joan Simó, precisant en primer lloc que
tots els edificis estaven assegurats, l’Alcalde li recorda que els camins no,
continuant el torn el Sr. Simó explica que camins i carreteres normalment no
s’asseguren. Respecte al pressupost el regidor comenta que el valor estimat per a
la venda de la parcel.la citada, per un import de 282.000 euros, només 120.000 es
destinaven a equipaments museístics, la resta reforçava inversions ja previstes.
Opina que si arriben les subvencions que s’han demanat i l’assegurança és
favorable, potser es podrà fer tot sense la venda de la parcel.la. Considera que
tampoc s’ha previst cap partida per l’estadi municipal, tot i la demanda d’usuaris
que ha comentat l’alcaldia. Recorda que ha sortit una línia nova corresponent a
l’1,5% cultural per actuacions en BCIN’s, i a Arbeca, que en tenim dos, considera
que caldrà també acollir-s’hi. Per tant, reitera que si arriben tots els ajuts, potser es
pot fer tot el proposat sense la necessitat de venda de la parcel.la, llavors es dona
de baixa del pressupost amb una modificació. Per acabar, el regidor Sr. Simó
explica que al seu grup no se li ha demanat cap suport pel tema dels aiguats,
reconeixent que se’ls ha convocat si ha vingut alguna autoritat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui reconeix la seva posició de novells al govern i que
de tot se n’aprèn, aprofita per demanar disculpes a l’oposició i que potser caldrà
establir unes vies de diàleg amb els grups, cosa que no s’havia produït la
legislatura anterior, potser no calia perquè hi havia majoria absoluta, però els
procediments d’informació hi podien ser iguals i no hi van ser. Aprofita l’avinentesa
per intentar esmenar el possible error i construir ponts de diàleg amb els grups
municipals.
A continuació pren la paraula la regidora Sra. Ramona Barrufet, qui ratifica la seva
postura que el pressupost s’ha de parlar i dialogar, ara no hi ha majoria absoluta i
toca fer-ho així. Demana que el Ple d’avui no tenia cap urgència de res i que es pot
treballar d’un altra manera per aconseguir el consens. Explica que el seu grup

Ajuntament d’Arbeca
Les Garrigues
Actes Plenàries

també considera necessari actuar a les pistes i principalment al camp de futbol, fets
que calia parlar amb tranquil·litat.
Acaba el torn d’intervencions dels grups de l’oposició el regidor Sr. Joan Simó,
indicant que, en quant a la legislatura passada, sempre s’havia convocat reunions
amb els grups, anomenades pre-plens abans de cada ple, tot i tenir majoria
absoluta, informa que es va parlar molt.
L’Alcalde recorda que també aquesta legislatura s’ha convocat juntes prèvies de
portaveus, però per diferents circumstàncies, només se n’ha pogut fer una.
Finalment considera que cal esmenar aquelles situacions millorables, reiterant que
de tot se n’aprèn i que tot això sigui possible per aprovar un pressupost per tirar
endavant una Arbeca millor.
L’Alcalde comenta que ara s’obra un període per parlar amb els grups.
Seguidament es sotmet a votació la proposta la qual resta rebutjada per majoria
absoluta dels membres de la Corporació en vots en contra (5 vots a favor del grup
EA-AM, 4 vots en contra del grup CxA–CP i 2 vots en contra del grup JxCAT–
Junts).
III.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER
REALITZAR L’OBRA RENOVACIÓ I MILLORA DE LES PISCINES MUNICIPALS
D’ARBECA I APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS.
L’Alcalde exposa que cal retirar de l’ordre del dia aquest punt atès que no hi ha
partida pressupostària per poder tirant endavant aquesta licitació.
Seguidament, a proposta de la regidora Sra. Ramona Barrufet i després d’un seguit
d’intervencions, es decideix convocar un ple amb caràcter extraordinari i urgent en
les properes hores, per tal de modificar l’actual pressupost prorrogat de l’exercici
2019 i, al mateix temps, aprovar ja l’inici de la licitació de l’obra de referència, sense
haver d’esperar la negociació d’un nou pressupost.
I no havent més assumptes per tractar, essent les 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

