
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint hores i trenta minuts del dia nou de juliol 

de l’any dos mil dotze, i tal com va anunciar-se en les convocatòries, es reuneixen per tal de 

dur a terme la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern, presidida per la Sra. 

Alcaldessa, Montserrat Meseguer i Muñoz, els següents regidors: Ramon Farnell i Barqué i 

José M. Granados i Cabestany. A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el 

contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi assisteixen també els regidors Joan Salvia i Fontanet i 

Jaume Timoneda i Nabau. S’excusa l’assistència del regidor, Sr. Carles Esquerda i Serrano. 

Tots ells assistits de la secretària, M. Carme Llobera i Torres.  

 

La Sra. Alcaldessa declara oberta la sessió que s’inicia amb el primer i únic punt de l'ordre del 

dia que és el següent: 

 

1.- SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE ZONA CATASTRÒFICA.- Es procedeix a 
donar lectura a la proposta presentada en aquest punt, la qual, copiada, diu: 

 
“Atesa la fortíssima pedregada que va caure el dia 5 de juliol de 2012  al municipi del 

Palau d’Anglesola, entre altres zones de la província de Lleida, i 

Donat que els efectes de la  tempesta de pedra i aigua van ser devastadors, de tal manera 

que van ocasionar una afectació molt greu en els cultius agrícoles (fruita, alfals, blat de 

moro...) així com a les instal·lacions d’explotacions agrícoles i ramaderes; i 

Atès que la tempesta de pedra també va afectar greument a teulades i vidres, de totes les 

activitats econòmiques, a indústries i magatzems, a vivendes particulars i tots  els vehicles 

que estaven al carrer, així com també a tots els equipaments municipals i instal·lacions 

esportives, lúdiques i urbà en general, i 

Atès que el Consell Comarcal ha de prestar en tot cas i d’acord amb el que disposa l’article 

28.2 de Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei de l’organització comarcal de Catalunya, les funcions d’assistència i cooperació que li 

corresponen, i atendre els municipis de la comarca, i 

Atesa la preocupació manifestada per ciutadans de la nostra població que tenen alguns dels 

seus bens afectats i en alguns casos no coberts per les pòlisses d’assegurances, els quals 

ens demanen que l’Administració reconegui  l’excepcionalitat de la magnitud de la 

tempesta i sigui declarada la zona afectada com a fenomen atmosfèric extraordinari per tal 

de fer possible que s’articulin mesures que facilitin la indemnització dels danys produïts, i 

Atès el contingut de l’Ordre GRI/376/2002, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les 

bases generals per a l’atorgament d’ajuts als ens locals de Catalunya en situacions 

excepcionals, d’urgència o derivades de catàstrofe, i 

Atès el contingut del Reial decret 307/2005, de 18 de març, que regula les subvencions en 

atenció a determinades necessitats derivades de les situacions d’emergència o de naturalesa 

catastròfica i s’estableix el procediment de la seva concessió, és pel qual proposo a la Junta 

de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.-Demanar a la Subdelegació del Govern que iniciï tots els tràmits perquè es declari 

tota la zona afectada per la tempesta del dia 5 de juliol d’enguany, zona afectada com a 

fenomen atmosfèric extraordinari i en el seu cas zona catastròfica.  
 
Segon.- Sol·licitar a les institucions competents: Departaments del Govern de  la 

Generalitat i Diputació de Lleida,  que s’articulin les mesures necessàries que facilitin  la 

indemnització del danys que s’han produït.  
Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria 

d’Agricultura, al Govern de l’Estat i al Ministeri d’Agricultura l’obertura d’una línia de 



crèdits tous que permetin als agricultors afectats per fenòmens atmosfèrics compensar les 

pèrdues i afrontar les despeses de la següent campanya. 

Quart.- Demanar al Govern de l’Estat i a l’Agència Estatal Tributària la reducció dels 

mòduls pels quals es calcula el que han de pagar en concepte d’impost sobre la renda de 

les persones físiques, i al Ministeri de Treball perquè apliqui descomptes en concepte de 

cotitzacions de la Seguretat Social per a tots aquells agricultors afectats, encara que no 

sigui feta la declaració de zona catastròfica. 

Cinquè.- Sol·licitar a les entitats asseguradores que per tot el que fa referència a peritatges 
de fruita i cultius agrícoles es facin les avaluacions dels danys produïts amb extrema 

urgència, donada la gravetat de la situació. 

Sisè.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell per tal que el faci 

extensiu a les Administracions i organismes oportuns.” 

No obstant la Junta de govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

Obert el debat no hi ha intervencions pel qual se sotmet a votació l’anterior proposta que 

queda aprovada per unanimitat. 

 

I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les vint hores i 

quaranta-cinc minuts. 

 

NOTA de secretaria-intervenció: De conformitat amb el que preveu l’article 206 del Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’emet aquesta còpia de l’acta a 

reserva dels termes que en resultin de la seva aprovació. 

 

 

 

 

 


