ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 9 JULIOL DE 2020
A Corbins a nou de juliol de dos mil vint i sent les 21.17 hores i sota la Presidència del
Sr. Alcalde Jordi Verdú Paijà assistit per l'infrascrit Secretari, Josep Lluís Prat i
Pascual, van concórrer prèvia citació en forma, els Regidors següents:
Anna Belló Tarsà, Jordi Camats Bernaus, Eric Berga Sesé, Anaïs Camarasa Verdú,
Tony Torrelles Biguera, David Lesan Esqué, Enric Camats Jove i Josep Maria
Capdevila Martinez, amb objecte de celebrar sessió ordinària de 1ª convocatòria via
telemàtica, a través de la plataforma Zoom.
1.-LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.Preguntats els Srs. Regidors si tenien alguna objecció a l’Acta que se’ls ha passat junt
amb la convocatòria d’aquest Ple.
Manifesten de forma verbal i de forma escrita:
Que no, quedant aprovada per unanimitat.
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
ANY 2019
Competència:
Competència residual
Identificació de l’expedient
Expedient d’aprovació del Compte General
Fets
1. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient d’aprovació del Compte General així com
encarregar a la secretaria intervenció emissió de l’informe corresponent.
2. L’interventor ha emès:
INFORME FAVORABLE
3. La Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement l’expedient del
Compte General.
4. L’expedient del Compte General s’ha sotmès a informació pública durant el qual no
s’han presentat les següents reclamacions:
Fonaments jurídics
1. La Regla 44 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la
Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableix que el Compte
General de l’entitat local mostrarà la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera, dels resultats i de l’execució del pressupost.
2. L’article 209 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) i la Regla 45 de la ICAL, estableixen
que el Compte General estarà integrat pel de la pròpia entitats, el dels organismes
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autònoms i pel de les societats mercantils de capital íntegrament municipal.
3. L’article 211 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, disposa
que els municipis amb població superior a 50.000 habitants i les entitats locals
d’àmbit territorial superior acompanyaran, a més, al Compte General una memòria
justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa
del grau en què s’hagin assolit els objectius programats amb indicació dels
previstos i aconseguits amb el cost dels mateixos.
4. L’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, l’article
116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril per la qual s’aproven les Bases del règim local i
les Regles 49 i 51 de la ICAL disposen que els estats i comptes de l’entitat local,
així com dels organismes autònoms i de les societat mercantils amb capital
íntegrament de l’entitat local, seran retuts pel seu president abans del 15 de maig
de l’exercici següent al qual corresponguin.
Afegeix que el Compte General l’ha de formar la Intervenció i que abans de l’1 de juny
s’ha de sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes.
El Compte General amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’exposarà al
públic per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats podran
presentar reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada examinats
aquests per la Comissió especial i fetes les comprovacions necessàries, s’emetrà
un nou informe.
El Compte General se sotmetrà al Ple per a ser aprovat abans de l’1 d’octubre
acompanyat dels informes de la comissió especial i de les reclamacions i
objeccions presentades.
L’article 223 del TRLRHL disposa que cal retre el Compte General degudament
aprovat al Tribunal de Comptes, abans del 15 d’octubre.
El conveni de col·laboració signat el 3 de desembre del 2014 entre el Tribunal de
Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació de la
tramesa telemàtica dels comptes generals de les entitats locals permet que les
entitats locals de Catalunya enviïn la documentació relativa al Compte general
mitjançant un únic procediment telemàtic i que es consideri presentat el Compte
general en ambdues institucions a tots els efectes
5. La regla 45 de la ICAL disposa que els estats que formaran part del Compte
General de l’entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms són el
balanç de situació, el compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de
liquidació del pressupost, l’estat de canvis del patrimoni net, l’estat de fluxos
d’efectiu i la memòria. També disposa que caldrà afegir la següent documentació
complementària:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats
per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos
comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
6. La regla 48 de la ICAL estableix que a més a més dels documents relacionats
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anteriorment al Compte General s’hi acompanyaran:
-

Els comptes anuals de les societats mercantils que l’entitat local en tingui una
participació majoritària
- Els comptes anuals de les unitats dependents d’acord amb la Llei orgànica
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera no compreses en l’apartat
anterior ni integrades al Compte General.
7. L’article 58 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya estableix que correspon a la comissió
especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la
corporació. Afegeix que per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió
pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària
que consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la
corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.
Estableix que la comissió està 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.
Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de
les que corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes,
d'acord amb llur legislació específica.
8. L’article 101.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya disposa que el Compte General i la
documentació complementària han d'ésser a disposició dels membres de la
comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans
de la primera de les reunions.
9. La regla 49.4 de la ICAL estableix que l’aprovació del Compte General és un acte
essencial per a la fiscalització d’aquesta pels òrgans de control extern, que no
requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera
responsabilitat per raó de les mateixes.
ES PROPOSA
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019,
integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 7.889.055,64 euros, un
passiu de 7.889.055,64 euros i un resultat de l’exercici de 37.072.37 euros.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un
resultat de 37.072,37 euros.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament
de 87.420,12 euros, unes obligacions pendents de pagament de 21.258,70 euros,
i un resultat pressupostari ajustat de 50.520,02 euros.
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici,
es parteix d’un patrimoni net de 5.891.835,62 euros i al final de l’exercici hi ha un
patrimoni net de 6.068.373,68 euros.
- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha
hagut en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 103.641,46
euros i s’arriba a unes existències finals de 82.874,63 euros
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- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del
pressupost.
- En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu
de l’ens local,
aquest presenta una capacitat de finançament de
340.983,83.euros, un compliment de la regla de la despesa de 1.029,02 euros, un
rati de deute viu de 132.55 i un PMP del darrer trimestre de 2019 de 3,18 euros.
i la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local en
tancar l’exercici hi ha unes existències finals de 87.420,12 euros.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre
els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació,
autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2019, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes.
El regidor Èric Berga Sesé comenta que en l’apartat del Període Mig de Pagament hi
ha un error, ja què hi consta un PMP de 3,18 euros, quan hauria de ser 3,18 dies.
Posat a Votació dona el resultat següent:
Aprovat per unanimitat del 9 regidors (6 de Corbins Actiu – AC i 3 de Junts per Corbins
– Junts).
3.-APROVACIO DOCUMENT UNIC DE PROTECCIO CIVIL MUNICIPAL
(DUPROCIM).El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc
orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els
riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles
situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint
la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.
Degut a que Corbins és una població afectada per diversos riscos naturals com
incendis forestals, inundacions, episodis de vent i sismes; i que també es troba
afectada per la seva ubicació i característiques socioeconòmiques a riscos tecnològics,
com el transport de mercaderies perilloses (MMPP), d’acord amb la Llei 4/97 de
protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el
Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), del qual aquest document
n’és la base.
D’altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s’ha realitzat, a banda
del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a
l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix el
procediment per a la seva tramitació conjunta, d’acord amb les disposicions legals,
Plans d’emergència i normativa.
Ates el que diu l’article 4 del R.D. 155/2014 sobre plans de protecció Civil que aquests
han d’estar aprovat pels ple de l’Ajuntament i exposats al públic.
Vist el document redactat per Ecoestudi, es proposa a l’Ajuntament en ple:
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1.- Aprovar inicialment el Document únic de protecció Civil Municipal de Corbins
(DUPROCIM).
2.-Exposar al públic durant el termini de 30 dies l’anterior ple i si no es produeixin cap
al·legació ni reclamació quedarà aprovat definitivament.
3.-Facultar al Sr. Alcalde o persona en qui delegui la realització de l’anterior acord.
El regidor David Lesan Esqué pregunta qui ha elaborat aquest document.
L’alcalde explica que com no es disposa d’un tècnic que ho pugui realitzar, s’ha
encomanat a Ecostudi.
El Secretari explica que aquest document s’ha d’exposar al públic durant 30 dies i
s’envia a la Generalitat, a protecció civil. També explica que hi ha un apartat públic de
153 pàgines que és el que es publica, un apartat privat on hi consten les dades
protegides, i un apartat amb plànols.
El regidor David Lesan Esqué pregunta si els veïns i veïnes del municipi han de saber
el contingut d’aquest document.
El Secretari explica que no es necessari, ja què les dades les necessiten les
administracions per saber com han d’actuar, a qui s’ha d’avisar i quin protocol s’ha de
seguir. També explica que es podria fer un resum amb els telèfons on s’ha de trucar
segons el tipus d’emergència, però normalment l’Alcalde i la brigada municipal són els
que consten com a dades de contacte.
Posat a Votació dona el resultat següent:
Aprovat per unanimitat del 9 regidors (6 de Corbins Actiu – AC i 3 de Junts per Corbins
– Junts).
4.- PROPOSTA D’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE
DESPESES MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS I NOUS INGRESSOS
NUM. 2/2020.
ANTECEDENTS
Aquesta alcaldia a iniciat l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdits
mitjançant transferències de crèdit.
Crèdits a augmentar:
Aplicació pressupostària
419-210
454-210
920-215
920-22110
920-22799
342-22799

Nom
Crèdit augmentar
DESPESES
9.287,97
D’AGRICULTURA
REP. CAMINS
6.400,00
MOBILIARI I ALTRES
10.800,00
PRODUCTES DE NETEJA
1.700,00
AS.
JURIDICA
I 1.950,00
ASSESSORIA
SEVEIS PISCINES
17.000,00
TOTAL

47.681,83

i considerant que el crèdit de les següents aplicacions pressupostàries s’estima no
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utilitzable sense pertorbar el servei:
Aplicació pressupostària
342-22799
338-22609

Nom
NEREU GENT GRAN
FESTES
TOTAL

Crèdit a reduir
9.000,00
10.000,00
19.000,00

Aplicació de nous Ingressos
Aplicació pressupostària
46100
46100

Nom
DIPUTACIO
COOPERACIO
DIPUTACIO
AGRICULTURA

Crèdit a reduir
PLA 21.290,45
PLA 7.391,38

TOTAL

28.681,83

Total augments 47.681,83
La secretaria intervenció d'aquest Ajuntament va emetre informe en relació a l’expedient
de modificació de crèdit mitjançant transferències de crèdit, i va concloure que atès que
la transferència de crèdit és entre aplicacions pressupostàries de diferents àrees de
despesa i/o no afecta a crèdits de personal, l’òrgan competent és el Ple per acord de
majoria simple dels seus membres presents, segons diu l’art. 47 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
En el seu informe proposta, el secretari interventor deia:
FONAMENTS DE DRET
1. L’art. 34 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel que es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals disposa que les transferències de crèdit són una de les
modificacions de crèdit que es poden realitzar al pressupost de despeses de l’entitat
local i els seus organismes autònoms.
2. L’art. 40.1 del Reial decret 500/1990 preveu que la transferència de crèdit és la
modificació del pressupost de despeses mitjançant el qual, sense alterar la quantitat
del mateix, s’imputa total o parcialment el crèdit d’una aplicació pressupostària a
altres aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.
3. Els arts. 179.1 del TRLRHL i 40.2 del Reial decret 500/1990 estableixen que les
bases d’execució del pressupost hauran d’establir el règim de les transferències de
crèdit i l’òrgan competent per autoritzar-les.
4. Els arts. 179.2 del TRLRHL i 40.3 del Reial decret 500/1990 disposen que, en tot
cas, l’aprovació de les transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa serà
competència del Ple, excepte quan afectin a crèdits de personal.
5. Els arts. 179.4 del TRLRHL i 42 del Reial decret 500/1990 estableixen que les
transferències de crèdit que siguin competència del Ple s’aprovaran seguint les
mateixes normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat que es
preveuen als arts. 169, 170 i 171 del TRLRHL per a l’aprovació del pressupost. Així
com la normativa sobre el règim de recursos contenciosos administratius contra els
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pressupostos de l’entitat.
6. Els arts. 180 del TRLRHL i 41 del Reial decret 500/1990 estableixen les següents
limitacions a les quals estan subjectes les transferències de crèdit:
a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant
l’exercici.
b) No podran minorar-se crèdits que hagin estat augmentats amb expedients de
suplements de crèdit o transferències, excepte quan afectin a crèdits de
personal i als crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no
compromesos de pressupostos tancats.
c) No s’incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències
han estat objecte de minoració, excepte quan afecten a crèdits de personal.
Aquestes limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixin a
programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es
tracti de transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades
pel Ple.
7. En cas que la transferència de crèdit sigui entre aplicacions pressupostària de la
mateixa àrea de despesa i/o afecti a crèdits de personal, l’òrgan competent per
aprovar-la és l’Alcalde, mentre que en cas que ho sigui entre aplicacions
pressupostàries de diferents àrees de despesa i/o que no afecti a crèdits de
personal, l’òrgan competent és el Ple per acord de majoria simple dels seus
membres presents, segons diu l’art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.
En aquest segon cas, s’aprovaran seguint les mateixes normes sobre informació,
reclamacions, recursos i publicitat que l’aprovació del pressupost. Així com la
normativa sobre el règim de recursos contenciosos administratius contra els
pressupostos de l’entitat.
I concloïa que:
Atès que la transferència de crèdit és entre aplicacions pressupostàries de diferents
àrees de despesa i/o no afecta a crèdits de personal, l’òrgan competent és el Ple per
acord de majoria simple dels seus membres presents, segons diu l’art. 47 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
La modificació de crèdit no està sotmesa a les limitacions de l’article 180 del TRLRHL
perquè es refereixen a programes d’imprevistos i funcions no classificades i es tracta
de transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.
I a més a més hi ha el suplement de crèdit amb el Romanent de Tresoreria per
despeses generals que es dedica a rebaixar deute.
Vista la proposta que feia el secretari interventor en el seu informe proposta.
Per tot això, PROPOSO al Ple l’adopció del següent acord:
Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de
crèdit, en el sentit de:
PRIMER.- Augmentar els seus crèdits:
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Crèdits a augmentar:
Aplicació pressupostària
419-210
454-210
920-215
920-22110
920-22799
342-22799

Nom
Crèdit augmentar
DESPESES
9.287,97
D’AGRICULTURA
REP. CAMINS
6.400,00
MOBILIARI I ALTRES
10.800,00
PRODUCTES DE NETEJA
1.700,00
AS.
JURIDICA
I 1.950,00
ASSESSORIA
SEVEIS PISCINES
17.000,00
TOTAL

47.681,83

i considerant que el crèdit de les següents aplicacions pressupostàries s’estima no
utilitzable sense pertorbar el servei:
Aplicació pressupostària
342-22799
338-22609

Nom
NEREU GENT GRAN
FESTES
TOTAL

Crèdit a reduir
9.000,00
10.000,00
19.000,00

Aplicació de nous Ingressos
Aplicació pressupostària
46100
46100

Nom
DIPUTACIO
COOPERACIO
DIPUTACIO
AGRICULTURA

Crèdit a reduir
PLA 21.290,45
PLA 7.391,38

TOTAL

28.681,83

Total augments 47.681,83
L'expedient s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits
de les aplicacions pressupostàries que s'han indicat.
El regidor David Lesan comenta que com ja es va comentar en l’últim ple, hi haurà
partides com el Nereu on l’activitat no es podrà realitzar degut a que es tracta d’una
activitat presencial, i en temes de festes, on també s’ha de redistribuir el pressupost.
També entén que la partida de neteja hagi augmentat degut a les tasques de
desinfecció. Però pregunta si poden explicar a que es refereixen les modificacions en les
partides de mobiliari, assistència jurídica i piscines.
El Secretari Josep Lluís Prat explica que la partida d’agricultura ha augmentat degut a
les vigilàncies dels agents cívics que fan les rondes de vigilància i els membres de
seguretat que vigilen 24 hores el magatzem on hi viuen els temporers confinats.
La partida camins també s’ha augmentat degut a imprevistos en el camí de Mitja horta i
del sot.
La partida de mobiliari es dispersa, i com que no hi ha una partida específica per a
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COVID, a mobiliari s’hi ha inclòs la caseta que s’ha instal·lat per a possibles aïllaments
de positius per COVID, juntament amb el mobiliari que s’ha comprat per aquesta caseta.
També s’hi inclou els diners de la cuina de l’escola de l’any anterior, i productes de
neteja i desinfecció.
La partida d’assessoria jurídica inclouen els gestors que ens han realitzat els contractes
dels treballadors al Casal d’estiu i Viu Joco.
La partida de piscines és la que més ha augmentat ja què no s’ha trobat socorrista i s’ha
hagut de contractar a través d’una empresa, i s’hi afegeix el preu de l’agent cívic que
realitzarà el control a la porta de les piscines. Hem tingut sort de trobar-lo ja que amb
diverses empreses amb les que hem contactat no disposaven de personal, i com no hi
ha suficient personal en aquest sector, han augmentat els preus.
Sobre el tema del Nereu, com no s’ha realitzat l’activitat, podrem disposar d’aquesta
activitat.
A la partida de festes, encara hi ha diners per fer el Festival Marges.
També comenta que la partida d’agricultura s’haurà de tornar a augmentar per poder
pagar aquests vigilants de seguretat, i en un possible cas on durant tot l’estiu es
necessités un vigilant per controlar temporers confinats, aquesta partida hauria
d’augmentar molt més la seva quantitat.
Les mascaretes que es van repartir a tots els habitants de Corbins, el gel hidroalcohòlic,
i les mascaretes que es reparteixen als temporers que no en tenen, també fan
augmentar algunes partides.
També explica que a través de l’ACM s’ha pogut aconseguir un preu més baix en
aquests materials.
El regidor David Lesan aclara que quan ha preguntat per la partida de mobiliari, es
pensava que era referent a mobiliari urbà.
El Sr. Josep Lluís Prat explica que també s’hi inclou una nevera que s’ha comprat pel
consultori on s’hi guarden les mostres de sang dels anàlisis i una televisió que s’ha
instal·lat a la saleta d’espera per posar-hi missatges i recomanacions als usuaris del
consultori.
El Sr. David Lesan pregunta si hi ha subvencions per pagar als socorristes, i entén que
per als agents de seguretat no n’hi hagi degut a que ha estat un imprevist.
El Sr. Alcalde explica que a l’apartat de nous ingressos hi apareixen 7.000 € en
concepte de pla d’agricultura on s’hi poden incloure les despeses de seguretat, però
segurament no n’hi haurà prou. Per sort els temporers confinats a l’hotel rambla no
suposaran cap cost per l’Ajuntament.
També explica que en el tema dels socorristes, es va intentar que gent del poble o
socorristes d’anys anteriors, però com no es sabia si finalment s’obririen, no es van voler
arriscar a treballar aquests mesos a les piscines, quan en algun cas ja tenien altres
feines o ofertes laborals. A l’externalitzar el servei, el cost és més elevat. Algunes
despeses de piscines es poden incloure en la partida de subvencions de la diputació de
Lleida, que s’engloba en una mateixa bossa de salut, on també hi forma part el
manteniment del consultori, activitats com el Nereu, etc.
El Sr. David Lesan comenta el tema de la importància dels nivells de clor a la piscina,
que també pot suposar un augment en la despesa de les piscines.
El Sr. Alcalde diu que sobretot s’hauran de fer més testos i que les piscines, amb totes
les mesures de seguretat que s’hi aplicaran, serà un dels llocs més segurs del poble.
El Sr. Josep Maria Capdevila pregunta si el pla de cooperació i el de Salut és el mateix.
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El Sr. Josep Lluís Prat i el Sr. Alcalde expliquen que són dos plans diferents, i que el de
cooperació és nou, i que quan va sortir el pla de cooperació es va introduir en el
pressupost.
Posat a votació dona el següent resultat:
Aprovat per unanimitat del 9 regidors (6 de Corbins Actiu – AC i 3 de Junts per Corbins
– Junts).
5.-APROVACIÓ SOL.LICITUD SUBVENCIÓ RENOVACIO DEL ENLLUMENAT A
CORBINS.
Ates el que disposa la resolució TES 753/2020 de 12 de març en la qual s’obre
convocatòria de subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació
exterior realitzades durant 2018-2019 o que es facin l’any 2020.
Vista la memòria avaluada realitzada per el tècnic municipal Francesc Coit Bonet
ES PROPOSA l’adopció del següent acord:
1.-Sol.licitar la subvenció a Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi climàtic del
Departament de Territori i Sostenibilitat per dur a terme l’obre de Renovació de
l’Enllumenat a Corbins, per un import total de 126.424,33
Subvenció demanada del 25 %.
2.- Aprovar la memòria avaluada redactada per l’Arquitecte Municipal.
3.- Aprovar el compromís d'executar l'actuació per a la qual es demana la subvenció,
en cas d'obtenir-la.
4.- I que en el cas de obtenir-la habilitar el crèdit suficient en el pressupost per al
pagament de la part de l'actuació no coberta per la subvenció.
5.- Facultar al Sr. Alcalde o persona en qui delegui per dur a terme l’anterior acord.
El Sr. Alcalde explica que s’hi van presentar, tot i la dificultat en poder-la aconseguir
per el tema del Cel protegit, on Corbins es troba a la franja del 25%, es va creure
oportú presentar-s’hi perquè ni que finalment es rebi una quantitat baixa de diners, tota
ajuda és benvinguda.
Posat a votació dona el següent resultat:
Aprovat per unanimitat del 9 regidors (6 de Corbins Actiu – AC i 3 de Junts per Corbins
– Junts).
6.- MOCIONS, CORRESPONDENCIA I ASSUMPTES QUE PUGUIN PRODUIR
ACORDS .6.1.- MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESPAI PÚBLIC
En data 26 de maig de 2020, el Tribunal Suprem ha dictat una sentència que anul·la
l’acord del ple de l’Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife del 30 de setembre de 2016
on es reconeixia la bandera nacional de les Canàries com un dels símbols del poble
canari, i, al mateix temps, s´aprovava que s’hissés en un lloc destacat de l’edifici de la
pròpia casa consistorial.
La sentència del TS estableix com a doctrina que ‘l’ús, fins i tot ocasional, de banderes
no oficials a l’exterior dels edificis i espais públics no resulta compatible amb el marc
constitucional i legal vigent, i en particular, amb el deure d’objectivitat i neutralitat de
les administracions públiques’. Segons el Suprem, aquesta ‘incompatibilitat’ amb el
marc legal es manté encara que aquestes banderes ‘no oficials a l’exterior dels edificis
i espais públics’ no substitueixin, sinó que concorrin, ‘amb la bandera d’Espanya i les
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altres legal o estatutàriament instituïdes’.
Donat que aquesta sentència de ben segur afectarà a altres símbols utilitzats als
edificis i espais públics de Catalunya, àmpliament utilitzats, com poden ser les
banderes estelades o les banderes del col·lectiu LGTBI, i altres que puguin
representar sensibilitats diverses, l’Associació de Municipis per la Independència vol
fer les següents reflexions a partir de les següents bases:
1. Autonomia local. Els ens locals són primerament administracions autònomes que
tenen assignades unes competències de gestió i serveis vers la ciutadania
reconegudes per la Llei i emparades en la Carta Europea d’Autonomia Local amb
l’objectiu de descentralitzar les administracions estatals i oferir una administració
propera a la ciutadania i ràpida en la gestió. En els darrers anys, s’ha vist com, de
forma barroera i poc ortodoxa s’han envaït reiteradament per l’Estat Espanyol, les
competències locals i també les autonòmiques, mostrant una manca de lleialtat
institucional, respecte i incompliment del marc constitucional de l’Estat Espanyol per
part del propi Estat Espanyol.
2. Representació política. Així mateix, de forma clara i inequívoca, els consistoris
representen unes opcions polítiques, escollides democràticament als plens municipals
a través dels vots que reben les diferents candidatures. Per tant, és lògic i conseqüent,
que a l’exercir el mandat de pobles i ciutats, els equips de govern expressin i posin de
manifest la ideologia, tarannà i simbologia que els representa, recollida en programes
electorals i plans de govern. Si els ajuntaments fossin simples òrgans de gestió, sense
càrrega política, no caldria concórrer a unes eleccions, ni fer llistes electorals, perquè
diferents equips de tecnòcrates o funcionaris podrien executar, de forma automàtica,
les atribucions de gestió i serveis que li corresponen a cada ens local.
3. Llibertat d’expressió. El principi d’objectivitat de les administracions públiques, en
cap cas, pot limitar la llibertat d’expressió, la lliure expressió del pensament polític i de
les idees, sinó tot el contrari. Un ens públic ha de vetllar per la lliure expressió de
pensament i ideològica de tots els ciutadans, veïns i veïnes. Prohibir l’exhibició de
banderes legals i legítimes en edificis i espais públics, tal i com pretén el TS, és
contrari al Dret Fonamental de la llibertat d’expressió, tal i com està formulat a les
declaracions i tractats internacionals i a la pròpia Constitució espanyola. L’AMI vol
mostrar el més ferm compromís en la defensa dels drets fonamentals i les llibertats
públiques i refusa qualsevol acte de censura que pretengui impedir o restringir la
llibertat d’expressió com a valor superior de l’Estat de Dret. Aquesta exigència, la
d’optimitzar les condicions d’exercici dels drets fonamentals (art. 9.2 CE en relació
amb l’article 53.1 CE) fa que la materialització de la llibertat d'expressió per part la
ciutadania que l'exerceix, utilitzant una determinada simbologia que no sigui il·legal, no
pot ser impedida o restringida per part de qui no la comparteix.
4. Neutralitat versus objectivitat. La Resolució del Tribunal Suprem fa una
deliberada equiparació de dos conceptes que no son idèntics, tota vegada que la
mateixa Constitució no parla de “neutralitat” sinó del deure que tenen les
administracions públiques de servir amb objectivitat els interessos generals.
Precisament per complir aquest mandat les administracions públiques no són ni poden
ser neutrals o asèptiques en l’exercici de Drets Fonamentals i Llibertats Públiques,
perquè aniria contra la seva pròpia essència. Aquesta és la tasca que el legislador
encomana als poders públics: la no ingerència subjectiva en l'exercici lliure dels drets
dels ciutadans.
Des de fa uns anys, l’Estat Espanyol i una part dels seus tribunals pretenen fusionar
els dos conceptes i convertir tot l’espai públic en un monopoli de la ideologia dominant,
el que suposa una censura a la diversitat i, de facto, passar d’una impostada neutralitat
a la neutralització de l’espai públic, a favor d’uns interessos, marcadament polítics, que
es fonamenten en el centralisme i la unitat d’Espanya, interessos legítims però no
necessàriament compartits per les opcions independentistes, igualment legítimes i que
han de ser respectades en qualsevol Estat Democràtic.
5. Espai públic. Des de l'àgora de les polis gregues com a espais destinats al debat
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polític i a la conversa, fins a l'actualitat, els "espais públics", més enllà de definir-se per
ser de titularitat pública, han estat indrets de debat d'idees, reivindicacions socials
(caracteritzades per la temporalitat) on els ciutadans poden i han d’exercir els seus
drets tant individuals com col·lectius: associació, reunió, manifestació i on els poders
públics, sobretot els locals, tenen el deure de garantir-ne el seu exercici. La Corporació
municipal com a institució democràtica i la més propera a la ciutadania té l’obligació
legal de respectar i fer respectar els Drets Fonamentals rectors de l'Estat de Dret per
imperatiu legal. L’espai públic és l’àmbit d’expressió del pluralisme i de les diferents
sensibilitats, una expressió que els poders públics no han d’eliminar mitjançant la
neutralització de l’espai, sinó amb la ponderació dels drets fonamentals involucrats.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Corbins
pren els següents
ACORDS
1. Reiterem el compromís en la defensa l’espai públic com un lloc de lliure
expressió de les diferents sensibilitats i ideologies amb un únic marc que ha de
ser el de la Democràcia i respecte als Drets i Llibertats Fonamentals.
2. Demanem el màxim respecte per l’autonomia local i les competències que ens
són pròpies. Diem prou a les intromissions de les altres administracions que
dificulten, entorpeixen i limiten el poder local que té reconeguda la seva autonomia i,
en base a això, demanem respecte i lleialtat institucional.
3. La prohibició i limitació de símbols legals però no oficials crea una confusió
deliberada i busca l’assimilació de legalitat a oficialitat quan en realitat no és així.
Per aquest motiu demanem que cessi aquesta ‘interessada limitació’ i que tots els
símbols tinguin el seu lloc a l’espai públic com a única manera d’entendre la llibertat
d’expressió i la democràcia, de les que en són garants també els Ajuntaments.
4. Fem una crida a tots els demòcrates perquè es sumin a aquesta defensa de l’espai
públic per tal que sigui un reflex de la pluralitat i de l’exercici responsable dels
Drets Fonamentals i no un espai neutralitzat per l’estat a favor de símbols imposats.
5. Comunicar els presents acords a l’Associació de Municipis per la Independència, a
la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i a al
Govern espanyol.
Posat a votació dona el següent resultat:
Aprovat per unanimitat del 9 regidors (6 de Corbins Actiu – AC i 3 de Junts per Corbins
– Junts).
7.- DONAR COMPTE DECRET D’ADHESIÓ AL “MANIFEST DELS ENS LOCALS
DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”
El Sr. Alcalde en data 23-3-2020 va disposar el següent decret núm.2020/57:
Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la
posició i les demandes del món local català davant l’actual moment de dificultat, al qual
manifest demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país.
Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a l’alcaldia,
en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
HE RESOLT:
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PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’ajuntament de Corbins al “MANIFEST
DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es transcriu a
continuació:
“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant
la crisi generada pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la
ciutadania, i també a la resta d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir
esforços per superar l’actual situació. Catalunya està vivint una situació excepcional.
Dia rere dia comprovem les conseqüències de la pandèmia del COVID-19 en les
nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la
nostra societat. Estem davant d’un moment transcendent de la nostra història, i hem
d’estar-hi a l’alçada des de la responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu,
hem de començar insistint a la ciutadania que compleixi amb les indicacions que les
autoritats sanitàries i, en general, les institucions estem dictant per a la prevenció i
erradicació del COVID-19.
La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de
transmissió del virus.
Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa seva
amb l’excepció només d’aquelles persones que treballen en serveis establerts com a
essencials. Només amb aquest confinament efectiu, amb la col·laboració i solidaritat
de tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia.
Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures
que s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de
les persones, en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les
infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin
desenvolupar la seva tasca amb garanties.
És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una
banda, al costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren
vulnerables i que rebien l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest
sentit, s’han de reforçar aquestes línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de
pagament no presencials dels ajuts per evitar l’exposició de la ciutadania i dels
professionals de l’àmbit social al contagi.
Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a
conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de
dotar de recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des
d’una visió sensible amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir
una sortida real d’aquest context de crisi. Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal
legislar per crear les condicions idònies per a què els autònoms, les petites i mitjanes
empreses i, en general, el teixit productiu del nostre país pugui tenir un horitzó de
recuperació ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la normalitat quan
abans millor. No podem permetre que algunes empreses i comerços no tornin a obrir.
Des de les administracions competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació
econòmica del nostre teixit empresarial.
Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta
d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i
executem la majoria de les decisions preses per altres administracions. En aquests
moments, més que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat
institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per a
donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi.
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Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya,
des del món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense
limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat
pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten
l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions
supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que
generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a
donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els
programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament
europeu del període 2021-2027.
És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera
que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a
les exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a
conseqüència de la paràlisi del COVID-19.
De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts
anys. Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre
esperit comunitari. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya
hem d’actuar conjuntament per a poder superar aquest repte. Estem convençuts que
ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una
oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada, volem fer una
crida a les institucions supramunicipals: aquest futur l’hem de construir des de la
corresponsabilitat real i efectiva.
Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees,
estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des
del diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser corresponsables de les decisions
estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La
nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint
actualment, ens fa tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les
necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem
participar de la construcció d’aquest nou futur.
Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i
famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han
contagiat pel COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals.
Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en
serveis essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments
difícils, especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència
que, de manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta
situació. L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar al futur amb
esperança. Ens en sortirem!”
SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera
sessió que se’n celebri.
TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web
municipal.
QUART.- Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el
manifest, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.
El regidor David Lesan explica que alguns pobles s’havien adherit una carta d’adhesió
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en contra de les retallades en polítiques d’ocupació de Pedro Sánchez, el Sr. Alcalde
explica que la Generalitat n’està preparant un, i han decidit esperar per adherir-s’hi.
7.- PRECS I PREGUNTES
-

El Sr. Alcalde inicia el torn explicant la situació de COVID-19.
Dilluns es va confirmar el primer cas de COVID-19 al municipi, el primer cas després
de mesos de l’inici de la pandèmia, una bona tasca per part de tot el municipi. Aquest
cas es tracta d’un temporer que li fan la prova en dissabte, i torna al seu habitatge.
Dilluns es confirma que és positiu i ha estat compartint habitatge amb altres temporers.
Es desplega un engranatge de part de Salut i de Benestar, i el desbordament en la
situació sanitària provoca lentitud en la gestió d’aquest cas, fet que també provoca
patiment en els membres de l’Ajuntament que han hagut de gestionar-ho.
El dilluns al vespre es confina aquest treballador a la Manreana, on s’hi confinen els
temporers que no tenen un espai per realitzar aquesta quarantena. La resta de
treballadors confinats, es van traslladar els 4 casos de contacte amb el positiu que
estaven residint a l’Alberg de la Cooperativa fruitera a l’Hotel Rambla, i 3 persones
més que residien en un altre habitatge.
La resta de persones que residien al mateix habitatge que el positiu, es va creure
oportú no traslladar-los ja que tractant-se de 15 persones, era difícil poder-los confinar
en un mateix espai.
El Sr. Alcalde explica que ha rebut una trucada de la plataforma de la defensa de la
fruita i justícia social, on deien que es tanquessin aquests magatzems on hi viuen
temporers, degut a la situació en que estan vivint aquestes persones. Però a través de
Salut, de Benestar, mitjançant el consultori mèdic local, immigració, el banc d’aliments,
l’Ajuntament i el propi pagès, realitzen visites continuades per comprovar si necessiten
alguna element per poder garantir la possibilitat de complir aquest confinament. Els
mateixos temporers agraeixen la gestió que s’està realitzant, i que no es senten
abandonats.
També explica que hi ha un nou cas de COVID a Corbins, no es tracta d’un temporer i
té la possibilitat d’aïllar-se en el seu domicili, per tant el protocol a aplicar serà molt
més senzill.
Explica què dies enrere es va demanar als municipis espais on poder aïllar possibles
casos de COVID en temporers, després es va decidir de fer-ho de forma
mancomunada, però actualment els espais mancomunats són insuficients. Des de
salut de moment el que demanen es que es tingui un espai on aïllar les persones que
estan pendents de resultats de la prova, i que no hagin d’estar en el mateix espai amb
positius, per això l’Ajuntament ha llogat la caseta situada al Camp de futbol del Parc
del Riu. I també explica que en el cas dels temporers confinats perquè havien
compartit habitatge amb un positiu, s’ha de controlar aquest habitatge perquè hi ha
hagut casos que, per la por a perdre la feina, s’escapen per poder continuar treballant.
Tot i això, quan se’ls hi explica que es trobaran en situació de baixa laboral, aquesta
situació de nerviosisme decreix.

-

El regidor David Lesan, pregunta pels casos que estan confinats perquè han estat en
contacte amb el positiu, quina possibilitat hi ha per a fer proves PCR?
El Sr. Jordi Verdú explica que fins que no apareixen símptomes no se’n realitzen. A
Lleida es realitzen unes 1.000 proves PCR diàries, i realitzar proves a aquestes 15
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persones confinades, seria hipotecar 15 proves que poden necessitar persones que
tinguin símptomes.
-

El Sr. David Lesan, pregunta si es necessari fer accions de sensibilització de cara al
municipi, i en el cas d’habitatges on hi pugui haver excessos d’ocupació, seguint
també amb el sondeig de treballadors que es va fer a cada pagès.
El Sr. Alcalde explica que en el cas del seguiment de treballadors que té cada pagès,
en el cas de Corbins s’ha realitzat de forma molt estreta, ja que com coneixem qui és
pagès, es va poder trucar als que no havien pensat a donar les dades. Aquestes
dades són referents al màxim de treballadors que es tindran durant la campanya. No
s’ha demanat actualitzar aquestes dades.
També diu que li sap greu que es focalitzi l’increment de casos al Segrià en la
campanya de la fruita, quan han sortit molts casos en gent jove a partir de la
celebració de la revetlla de Sant Joan.
Explica que a part dels espais, també es necessita personal per a poder gestionar
aquests espais, i personal mèdic per a poder tenir cura dels possibles casos que s’hi
hagin d’allotjar. També comenta que la Generalitat està posada en aquest tema, tot i
que arribin una mica tard. Un factor que provoqui la falta de treballadors en aquest
sector, és la por i respecte a estar en contacte amb possibles positius.
Comenta que en el moment en que pugui haver un brot al municipi i s’exigeixi un espai
on aïllar els positius, es seguiran totes les pautes que s’indiquin.

-

El Sr. David Lesan pregunta si es pot actuar en cases on hi hagi sobre població, i si es
vol realitzar algun tipus d’actuació, degut a que si hi ha un contagi, es pot expandir de
forma més ràpida.
El Sr. Jordi Verdú explica que els casos de contacte estret no s’acaben solament en
l’habitatge, i que el ventall es pot obrir molt. El mateix departament de Salut ens ha
recomanat en el cas dels que compartien habitatge, es millor tenir-los tots en el mateix
lloc, mentre es tracti d’un habitatge dotat de les necessitats bàsiques.

-

El regidor David Lesan exposa que els 3 regidors de Junts per Corbins – Junts es
posen a disposició de l’Ajuntament per ajudar en cas que ho necessitin.

-

El regidor Josep Maria Capdevila ho confirma, i indaga en el tema dels habitatges amb
sobre ocupació, que normalment es tracta d’habitatges on hi viuen temporers.
El Sr. Alcalde explica que tenen controlat en quins habitatges hi pot haver aquesta
sobre ocupació, però no poden expulsar-los ja que en la majoria dels casos es tracta
de l’habitatge d’un pagès i no pot allotjar-los en cap altre espai. I que si afegim
inspeccions en habitatges per posar més traves als pagesos durant la campanya de la
fruita, seria dificultar-los-hi la seva feina. Les inspeccions de treball i habitatge són les
que han de valorar si aquests espais són adequats o no.

-

El Sr. David Lesan fa referència a les inspeccions de treball al sector agrícola, dient
que des del seu partit no han rebut cap moció o reivindicació respecte al volum i nivell
d’aquestes inspeccions, en un any on la campanya ja tindrà moltes complicacions. I
pregunta al Sr. Alcalde si ells han rebut alguna moció o se’n pot fer alguna com a
Ajuntament.
El Sr. Jordi Verdú explica que en les reunions que ha realitzat amb el subdelegat del
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govern, el Sr. Crespín, ha defensat aquest sector, però tot i que el Sr. Crespín dóna
suport davant d’aquesta situació, no es nota que intenti resoldre-la. Se li ha comentat
la situació precària de molts temporers sense papers, ja que depèn d’ell el tema
d’immigració. Ja que associar els sense papers a la campanya agrària es un error, ja
que un pagès no els pot contractar de forma legal. Tot això s’ha fet saber en diverses
reunions ja siguin telemàticament, presencialment o per telèfon, i també a través de la
plataforma de la fruita dolça, de la qual l’Ajuntament de Corbins en forma part. Però
moció en concret no n’hi ha cap.
-

El regidor David Lesan exposa la problemàtica amb els talls de llum que hi ha en
algunes zones del poble, i pregunta si es pot actuar a nivell d’Ajuntament o bé s’hauria
de fer de forma particular.
El Sr. Secretari explica que es va registrar data i hora d’aquests talls de llum, i es va
presentar una queixa a Endesa, però l’empresa va contestar que no els hi consta cap
tall.
El Sr. Alcalde explica que aquestes empreses es guien molt pel volum de trucades que
reben exposant les queixes, i que el dia en que hi va haver la gran averia, només van
rebre una trucada en nom de l’Ajuntament. Ja sigui perquè la gent espera que es
solucioni en un període curt de temps. Tambe exposa que l’Ajuntament s’ha adherit a
un grup amb diferents municipis, sobretot de les Garrigues, Segrià i Noguera on s’hi
fan queixes per a poder posar-hi més pressió a aquestes empreses. Però anima a que
es truqui a Endesa de manera individual per a que els hi consti aquesta problemàtica.

-

El regidor Enric comenta si s’ha previst ajudar als pagesos que es vegin afectats pel
COVID-19 durant la campanya, per exemple, en temes de mà d’obra.
El regidor Jordi Camats explica que va parlar amb els pagesos afectats però li van
contestar que de moment no era necessari que se’ls facilités nous treballadors, i que
aquests pagesos saben que en qualsevol moment poden posar-se en contacte tant
amb l’Ajuntament com amb l’Unió de pagesos, que ha buscat nous treballadors per
substituir aquests que residien a l’alberg.
El Sr. Alcalde felicita la feina que realitza la Unió de Pagesos.
El regidor Enric Camats explica que quan hi va haver la pedregada al Baix Segre i a
part de l’Aragó, va córrer informació de que als pobles de l’alt Segrià, i curiosament va
ser llavors quan van començar a realitzar inspeccions de treball als pagesos. I que
alguns dels que van venir, va ser utilitzant l’autobús del transport públic, tot i que ens
trobàvem en situació de confinament. També pregunta per la situació de tancament
perimetral, i les actuacions dels Mossos d’Esquadra per fer-lo complir.
El Sr. Jordi Verdú informa que els sindicats, Afrucat i el departament d’agricultura van
fer un comunicat conjunt avisant que no es desplacessin ja que als municipis de l’Alt
Segrià ja estaven les places cobertes, tot i això, molts temporers es queden perquè no
tenen cap alternativa laboral. Sobre el tema del tancament perimetral i dels Mossos,
Corbins està tancat ja què limitem amb la Noguera, i tenim l’autovia amb l’accés
controlat. Des de l’Ajuntament s’han posat en contacte amb protecció civil i amb els
Mossos perquè alguna empresa té dificultats en accedir a l’autovia, també hi ha més
trànsit en camins i per dins al municipi de persones que eviten els controls, no
necessàriament perquè vulguin marxar de vacances, sinó que es tracta de treballadors
que s’han trobat amb dificultats en aquests controls per seguir circulant. Aquest fet
també provoca problemes a dins al municipi perquè hi circulen camions de grans
dimensions.
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-

El Sr. David Lesan pregunta per la previsió d’obertura de les piscines municipals, ja
que la data prevista ja s’ha hagut d’ajornar. I també pregunta per la concessió del bar
de les piscines, i fins a quin punt afecta a l’Ajuntament la responsabilitat del que pugui
passar al Bar, o si es responsabilitat de les persones que tenen aquesta concessió.
El Sr. Jordi Verdú explica que amb el confinament perimetral del Segrià, no veuen una
bona decisió obrir les piscines municipals, i que decideixen ajornar l’inici d’aquestes,
esperant les recomanacions que arribin de salut. També comenta que es va avariar la
bomba d’aigua de la piscina i per realitzar les obres de substitució d’aquesta, també
s’hauria d’esperar uns dies. Un altre factor és l’aforament de les piscines, que degut a
les restriccions aplicades es modifica la quantia de persones que hi poden accedir. El
dia d’obertura de les piscines no està decidit, però en quant estigui la bomba muntada i
les recomanacions siguin d’obrir-les, s’iniciarà la temporada de piscines.
Sobre el bar de les piscines, degut a que ja havien contractat personal i havien
realitzat una sèrie de despeses, demanen obrir-lo uns dies abans, ni que les piscines
no estiguin obertes. Les responsabilitats del bar depenen de les persones que tenen la
concessió, però des de l’Ajuntament se’ls hi ha facilitat l’aforament d’accés, els espais
que es poden utilitzar i els que no. Explica que van anar a comunicar-los-hi
personalment que no podrien obrir el dia esperat, i la previsió es obrir a mitjans o finals
de setmana.
També comenta que en el moment en que s’obri, totes les queixes o suggeriments que
es rebin es comunicaran a les propietàries de la concessió.
I explica que se’ls hi ha realitzat una proposta d’allargar un any més la concessió,
aplicant-hi una rebaixa en el preu de la concessió.
El Sr. David Lesan demana que se’ls informi si finalment es prorroga aquesta
concessió l’any vinent.
El Sr. Jordi Verdú explica que segurament s’haurà d’esperar a final de temporada,
però com havien realitzat una forta inversió, i havien hagut d’obrir un mes més tard i
amb les restriccions aplicades, s’ha cregut oportú oferir-los-hi aquesta proposta.

-

El Sr. Alcalde s’acomiada esperant que el següent ple ja es pugui fer presencialment, i
oferint-se pel que sigui necessari.
El Sr. Josep Maria Capdevila s’acomiada compartint les paraules del Sr. Alcalde.
I no havent altres assumptes a tractar el Sr. Alcalde dona per acabada la sessió a les
22.39 hores de la qual s’estén aquesta acta que signen el Sr. Alcalde i el Secretari que
certifica.
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