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ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT
MUNICIPAL CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA 24 DE GENER
DE 2020.
Identificació de la sessió:
Núm.: 2/2020
Caràcter: extraordinària urgent
Data: dimecres, 24 de gener de 2020.
Horari: de les 21:30 a les 21:50 hores
Lloc: Sala de Plens
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial d’Arbeca, a 24 de gener de 2020, a les
21:30h, 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. Pronunciament sobre la urgència de la sessió.
2. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 2/2019 respecte el
pressupost prorrogat de l’exercici 2019.
3. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per realitzar l’obra
Renovació i millora de les Piscines Municipals d’Arbeca i aprovació del plec de
clàusules administratives particulars.
I.- PRONUNCIAMENT SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
El Sr. Alcalde proposa als membres presents la declaració d’urgència de la sessió
plenària, atenent a l’article 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.
Justifica la urgència de la sessió en el següent sentit:
Atès que en el passat ple de 20 de gener una proposa de l’ordre del dia era
l’aprovació de l’expedient de contractació per realitzar l’obra Renovació i millora de
les Piscines Municipals d’Arbeca i aprovació del plec de clàusules administratives
particulars i que suposava aprovar la despesa corresponent dins de l’exercici 2020.
Atès que els pressupostos de l’exercici no van ser aprovats. Atès a la necessitat que
l’obra pugui ésser una realitat a l’estiu. Atès el sentit de la responsabilitat que recau en
tots els regidors de la Corporació Municipal. Es proposa el pronunciament favorable
sobre la urgència d’aqueta sessió per tal d’iniciar el més aviat possible la contractació
de l’obra esmentada.
Seguidament es sotmet a votació la declaració d’urgència de la sessió la qual es
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).
II. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
01/2019 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PRORROGAT PER A L’ EXERCICI 2019.
El Ple de l’Ajuntament d’Arbeca, en sessió celebrada el dia 16 de gener de 2019, va
aprovar el Pressupost General de l’Ajuntament d’Arbeca per a l’exercici del 2019,
de conformitat amb el que preveuen els articles del 162 al 168 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes
Locals i dels articles 2 al 19 del RD 500/1990, del 20 d’abril.
Per decret d’alcaldia número 1/2020 i amb data 2 de gener de 2020 es va aprovar
la pròrroga del Pressupost 2019 de l’Ajuntament d’Arbeca per a l’exercici de 2020,
atès que fins a la data no s’ha aprovat el Pressupost General per a l’exercici del
2020.
Atès que, segons consta en el decret abans mencionat, en les aplicacions
pressupostàries i crèdits inicials del pressupost 2019, el pressupost prorrogat de
l’exercici 2019 per a l’exercici 2020 de l’Ajuntament d’Arbeca és:
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Ingressos: 2.291.000,71 euros
Despeses: 2.270.000,71 euros
Atès que és necessària la realització de diverses despeses que no es poden
demorar fins a l’exercici següent i, per tant, tenint en compte la necessitat de
tramitar el corresponent expedient de Modificació de crèdit núm. 02/19 del
pressupost prorrogat municipal de l’exercici 2019.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció de la Corporació en que es detalla la
tramitació a seguir, així com les partides que s’han de modificar en el pressupost de
despeses i vista la Memòria justificativa de la modificació de crèdit efectuada pel Sr.
Alcalde de la Corporació.
Vist que el pressupost prorrogat s’ha aprovat amb un superàvit de 21.000,00 euros,
i que, analitzada la situació pressupostària fa necessària l’ampliació de la
disponibilitat pressupostària a fi de garantir la realització d’una sèrie de despeses
de forma immediata; es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 02/2019 de modificació de crèdits del
pressupost prorrogat 2019 vigent que consisteix en generació de crèdits per
ingressos, crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats amb baixa per
anul·lació de crèdits i compromís ferm d’aportació de transferències de capital, es
detalla a continuació l’estructura de la modificació:
PRESSUPOST DE DESPESES:
Generació de crèdit per ingressos:
Econ.

Prog.

Descripció

61001

336 ARRANJAMENTS FORTALESA ELS VILARS PER AFECTACIONS AIGUATS

63201

342 RENOVACIÓ I MILLORA PISCINES MUNICIPALS

63200

231 INSTAL.LACIÓ CALDERA DE BIOMASA EDIFICI ESCOLES
TOTAL

IMPORT
50.000,00
150.000,00
72.911,18
272.911,18

Crèdits extraordinaris
Classificació
Econòmica
Per programes
61001
63201

Descripció econòmica

ARRANJAMENTS FORTALESA ELS VILARS PER AFECTACIONS
336 AIGUATS
342 RENOVACIÓ I MILLORA PISCINES MUNICIPALS
TOTAL.................

Import
1.321,71
183.012,87
184.334,58

Suplements de crèdit
Classificació

Descripció econòmica

Import
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Econòmica
63200

Per programes
231 INSTAL.LACIÓ CALDERA DE BIOMASA EDIFICI ESCOLES
TOTAL.................

19.718,72
19.718,72

Es corregeix la numeració de l’aplicació pressupostària i es canvia la seva
denominació.
FINANÇAMENT:
El conjunt de les dos modificacions suposa un increment de la despesa per un
import total de 476.964,48 euros. Tenint en compte, tal i com s’ha exposat als
antecedents, que el decret de pròrroga pressupostària en deriva un superàvit de
21.000 euros, aquest superàvit esdevé part del finançament de les modificacions
anteriors, de manera que el pressupost prorrogat de l’exercici 2019 quedi equilibrat
entre ingressos i despeses.
La restes de finançament, per un import de 455.964,48 euros, s’obté de:
Baixa per anul·lació de crèdits
Classificació
Descripció econòmica
Econòmica
Per programes
68200
933 COMPRA DE PATRIMONI
68201
333 ADEQÜACIÓ ESPAIS MUSEÍSTICS
TOTAL.................

Import
83.053,30
100.000,00
183.053,30

Compromís ferm de transferència de capital
Econ.

Descripció

72000

SUBVENCIÓ IDAE, CALDERA BIOMASSA ESCOLES MUNICIPALS

75080

DEPARTAMENT DE CULTURA –OSIC- ARRANJAMENTS VILARS AIGUATS

76104

DIPUTACIÓ DE LLEIDA, PISCINES MUNICIPALS

76105

DIPUTACIÓ DE LLEIDA, CALDERA BIOMASSA ESCOLES MUNICIPALS
TOTAL

Import
48.607,46
50.000,00
150.000,00
24.303,72
272.911,18

L’aplicació pressupostària del pressupost d’ingressos prorrogat, 761.02
corresponent a l’ajut del Pla d’Inversions Locals de la Diputació de Lleida, anualitat
2017, per un import de 89.698,13 euros i que finançava la inversió 632.02.342
Adequació d’espais museístics; en aquesta proposta es canvia el destí de la
mateixa, sense modificar l’aplicació pressupostària i denominació, als efectes de
finançar la nova partida 632.01.342 Renovació i Millora de les Piscines Municipals
d’Arbeca, atenent al Decret d’Alcaldia núm. 295/2019 de 20 de desembre de 2019 i
ratificat per acord del Ple de l’Ajuntament de data 30 de desembre de 2019.
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Segon.- Exposar al públic el present acord per un termini de quinze dies als efectes
de poder examinar l’expedient i presentar les reclamacions que es considerin
oportunes. En cas de no presentar-se’n, l’expedient es considerarà definitivament
aprovat.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per fer executiu del present acord.
Prèviament a la votació, el Sr. Alcalde passa la paraula a aquesta Intervenció per
tal d’explicar el contingut d’aquesta proposta de modificació pressupostària,
efectuant-se degudament.
A continuació, la regidora portaveu del grup JxCAT–Junts, Sra. Ramona Barrufet,
efectua un aclariment respecte, segons afirma, d’algunes veus que deien que el
seu grup, al ple passat, tenia un dilema, si actuar sobre els Vilars o actuar sobre les
piscines. Aclareix que no era res de tot això, que ja es va deixar ben clar en la seva
intervenció en el passat ple i que tots els regidors en són testimonis. També de les
notícies sortides a la premsa i a les xarxes socials respecte la no aprovació dels
pressupostos, es pot despendre que es paralitzava l’inici de les piscines, cosa que
no és així i no reflexen la seva justificació del Ple passat. És precisament que es va
apuntar en fer un ple extraordinari aviat per passar una modificació de crèdits al
pressupost per tal que plasmar que el grup està completament d’acord en tirar
endavant el més aviat possible l’obra de les piscines. Manifesta que el que es tracta
en aquest ple és aprovar aquesta modificació de crèdits per tal que es pugui tirar
endavant l’obra de les piscines que és el que volen tots el regidors i que mai,
reitera, hi ha hagut cap intenció de paralitzar el seu procediment, per això es va
proposar la urgència d’aquesta sessió, precisament per part del seu grup.
Seguidament pren la paraula el regidor portaveu del grup CxA–CP, Sr. Joan Simó,
qui es reitera amb les paraules de la regidora Barrufet i manifesta la seva sorpresa
en com es va penjar a la web el resultat de l’acord plenari anterior. Agraeix l’equip
de govern per haver convocat aquest ple a proposta dels grups de l’oposició.
Manifesta que es votarà a favor de la proposta atès a que es tirin endavant tres
actuacions urgents i es deixa pel nou pressupost una quarta actuació, amb la qual
serveix per financer en aquesta modificació les obres que s’han de licitar, com és
l’espai museístic. Cal destacar la previsió de l’obra de la caldera de biomassa de
les escoles que s’ha de licitar abans del 30 de juny de 2020.
Finalment, la regidora Sra. Ramona Barrufet pregunta a partir de quin moment es
pot ja licitar l’obra de les piscines. Es respon des de secretaria que és a partir
d’aquest acord d’avui.
Per acabar el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica que la urgència d’aquest
punt inclou les obres de Vilars, degut a les afectacions pels aiguats, la caldera de
biomassa i les obres de les piscines. Seguidament fa una crida per a la bona
entesa pel nou pressupost del 2020.
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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).
III. PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ PER REALITZAR L’OBRA RENOVACIÓ I MILLORA DE LES
PISCINES MUNICIPALS D’ARBECA I APROVACIÓ PLEC DE CLAUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS
El passat dia 30 de desembre es va aprovar el Projecte tècnic executiu de l’obra
Renovació i millora de les Piscines Municipals d’Arbeca, amb un pressupost
d’execució per contracta de 333.012,87 €, IVA inclòs.
Com a conseqüència dels aiguats del passat dia 22 d’octubre de 2019 es va veure
greument afectades les instal·lacions de les piscines municipals i, per tant, no
resulta viable mantenir les piscines en aquest estat donat que les fuites d’aigua que
es produirien als vasos provocarien una pèrdua econòmica molt elevada. A més a
més, les constants filtracions de l’aigua de les piscines anirien a parar al terreny
que les envolta la qual cosa podria provocar situacions de risc per a altres
edificacions existents al recinte.
Un cop elaborat el projecte i, conseqüentment, aprovada la modificació
pressupostària 02/2019 del pressupost prorrogat de l’exercici 2019, en que genera
una aplicació pressupostària amb el crèdit suficient i adequat per atendre la
despesa d’aquesta contractació; es necessari iniciar d’immediat el procés de
licitació de l’obra d’acord amb la legislació sobre contractació administrativa de les
administracions públiques.
Examinada la documentació que comprèn l’expedient, vist l'informe de Secretaria, i
de conformitat amb l’establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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 l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, per a l’execució de l’obra “RENOVACIÓ I MILLORA DE LES PISCINES
MUNICIPALS D’ARBECA”, convocant la seva licitació.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2019
prorrogat

632.01.342

333.012,87 €

Ajuntament d’Arbeca
Les Garrigues
Actes Plenàries

Tercer.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte i que consten a l’expedient.
Quart.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Cinquè.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la
presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci
de licitació.
Sisè.- Condicionar l’adjudicació definitiva de l’obra a l’aprovació definitiva del
projecte executiu que es troba en fase d’informació pública.
Prèviament a la votació, el Sr. Alcalde explica el contingut d’aquesta 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).
I no havent més assumptes per tractar, essent tres quarts i cinc minuts 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

