Identificació de la sessió

Carles Palau Boté (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 10/09/2018
HASH: 527db56aa66ad92f55f11aec83631af7

Assistència i quòrum
Assistents:
Carles Palau Boté
Rosa Mª Romà Navarro
David Folguera Casas
Miquel Amorós Folguera
Nadir Castells Gené
Ramon Cònsola Palau
Miquel Campàs Pla
Jaume Amorós Bonet
Rosa Mª Buira Castell
Brigit Jubillar Jové
Antonio Rispa Fàbrega

Alcalde, BM-AM
1a Tinent d’Alcalde, BM-AM
2n Tinent d’Alcalde, BM-AM
Regidor, BM-AM
Regidora, BM-AM
Regidor, CDC
Regidor, CDC
Regidor, CDC
Regidora, CDC
Regidora, CDC
Regidor, PPC

Actua com a Secretària Interventora la Sra. Elena Bergés Martín
Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que assisteixen
onze dels onze regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els articles 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 entitats locals.
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts següents:
Ordre del dia
1. Aprovació de l’esborrany de les actes anteriors de data 09/05/2018 i 30/05/2018.
2. Expedient 149/2018. Aprovació del Conveni de col·laboració pel desenvolupament del
programa Treball i Formació entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
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A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, essent les
vint-i-una hores del dia 13 de juny de 2018, es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, sota la presidència del Sr. Alcalde, Carles Palau i Boté, per celebrar la sessió
ordinària del Ple de la Corporació.

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

Núm.: 07/2018
Caràcter: Ordinària
Data: dimecres, 13 de juny de 2018
Horari: de les 21:00 a les 23:36 hores
Lloc: Sala de Plens

ACTES PLENS 2018

Elena Bergés Martín (1 de 2)
Secretaria
Data Signatura: 12/09/2018
HASH: bcde274707b5a08f73c2c9327d54115a

07/18 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 13 de juny de 2018

3. Expedient 193/2018. Aprovació de la Modificació d’Ordenança Fiscal Reguladora de la
taxa per la prestació del servei llar d’infants municipal.
4. Expedient 202/2018. Aprovació de l’aixecament del reparament formulat per
Intervenció.
5. Expedient 170/2018. Modificació de Crèdit núm. 5/18 mitjançant crèdit extraordinari i
suplement de crèdit.

8. Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 2018/0129 de data 22 de maig de 2018
d’aprovació de la liquidació del pressupost per l’exercici 2017.
9. Donar compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de Junta de Govern Local.
10. Mocions.
11. Precs i preguntes.

Amb caràcter previ al desenvolupament de la sessió, l’Alcalde Sr. Carles Palau, recorda la
situació política actual del país, recordant als presos polítics.

ACTES PLENS 2018

7. Ratificació del Decret d’alcaldia núm. 2018/0144 de 31 de maig de 2018 d’interposició
d’un recurs administratiu.

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

6. Expedient 02/2016 PMU-10 MITJANA. Aprovació d’un pla de millora urbana. Iniciativa
privada.

PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES ANTERIORS.
Atès que d’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova
el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, les actes s’hauran de sotmetre a
votació en la sessió ordinària següent.
Atès que s’han dut a terme, el Ple Ordinari del 09/05/2018, Ple Extraordinari de 30/05/2018 i
resten pendents per a la seva aprovació.
Vist l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot això, es proposa al Ple el següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’acta
30/05/2018.

del Ple Ordinari de data 09/05/2018 i Ple Extraordinari de data
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Desenvolupament de la sessió

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Miquel Campàs, es proposa una esmena a l’acta del dia 30/05/2018, a la pàgina 11,
rectificació “Nissan per Dacia”.
Alcalde, Sr. Carles Palau, es proposen a la mateixa acta unes esmenes a les pàgines següents:
pàgina 7, faltaria ficar cada sis mesos, a la pàgina 9 “condicions per peticions”, a la pàgina 10
“els compra l’Ajuntament directament”, a la pàgina 13 “aplicació per incorporació”, a la pàgina 15
“al 2016 ho portàvem al pressupost”.

Es sotmet a votació l’acta del Ple ordinari de data 09/05/2018, no hi ha observacions i s’aprova
per unanimitat dels membres assistents de la corporació.
Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

Es sotmet a votació la incorporació de les esmenes exposades anteriorment a l’acta del Ple
extraordinari de data 30/05/2018, aquestes s’aproven per unanimitat dels membres assistents de
la corporació.

ACTES PLENS 2018

Votació

SEGON.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D'URGELL I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA
D’URGELL PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2017
Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya va
publicar l’Ordre TSF/296/2016, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions
per al Programa Treball i Formació de persones aturades, que hagin exhaurit la prestació i/o el
subsidi per desocupació;
Atès que la Resolució TFS/2162/2017, d’1 de setembre, obre la convocatòria per a l’any 2017 per
a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació;
Atès que per part del Consell Comarcal del Pla d’Urgell es va presentar una sol·licitud de
subvenció d’acord amb la Resolució TSF/2162/2017, d’1 de setembre, per la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i
Formació, regulada per l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació;
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1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

Atès que mitjançant Resolució de la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, de data 23 de
novembre de 2017, s’ha resolt atorgar al Consell Comarcal del Pla d’Urgell una subvenció per al
desenvolupament del programa referit en els següents termes i tal i com es descriu en la
memòria justificativa:
Línia PANP: Adreçat a persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o subsidi per
desocupació i preferentment mes grans de 45 anys, 9 contractacions de 6 mesos i 4
contractacions de 12 mesos.
Línia PRMI: Adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, 5
contractacions de 6 mesos i 2 contractacions de 12 mesos.

Segons l’ordre seran subvencionables les despeses salarials i de cotització a la Seguretat Social
derivades de la contractació de les persones participants, d’acord amb els documents justificatius
de la despesa i el pagament (nòmines, TC, liquidacions de les nòmines, liquidacions de la
Seguretat Social i liquidacions d’IRPF).
Atès que hi ha una sèrie de despeses que han d’assumir els ajuntaments i el Consell Comarcal i
que s’adjunta al conveni quadre de previsió de despesa mitjançant annex a la memòria
justificativa del conveni.
Atès que d’acord amb la documentació justificativa esmentada el cost previst per al Consell
Comarcal del Pla d’Urgell és de 12.352,34 € i per l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell és de 1.114,02
€.
Atès que els articles 10 i 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la realització d’activitats de caràcter
material, econòmic, tècnic o de serveis poden ser vinculades dins del marc de les relacions
interadministratives i poden ser encarregades a altres entitats públiques per raons d’eficàcia o
quan es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-les a terme;
Atès que el punt cinquè de l’art. 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, d’aplicació al conjunt de les
administracions de Catalunya, estableix que si l’òrgan, o organisme o entitat pública que rep
l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar
mitjançant un conveni, i en defineix la forma i el contingut;
Atès que l’art. 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’entén per conveni de col·laboració tot aquell
acord subjecte al dret públic, del que se’n deriven obligacions jurídiques directes per les parts.
Les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis amb altres
administracions públiques dins de l’àmbit de les competències respectives i per la consecució de
finalitats d’interès comú;
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És voluntat de l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell acollir-se a aquest conveni dins del marc
d’aquest conveni i del contingut de la resolució de la Directora del Servei d’Ocupació de
Catalunya emmarcat en el programa Treball i Formació adreçat a persones aturades, que hagin
exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i vincular durant el període de 29 de
desembre de 2017 al 30 de gener de 2019, les tasques de neteja i millora de la via urbana i
interurbana dels diversos municipis de la comarca.

ACTES PLENS 2018

Línia COOR: Coordinació i suport tècnic, 1 contractació de 12 mesos.

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

Línia DONA: Per a dones en situació d’atur, 2 contractacions de 12 mesos.

Atès que els articles 303.1 i 303.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals assenyalen que pel conveni s’estableix
una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment
atribuïdes en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú i que a traves dels convenis es pot
realitzar la cooperació interadministrativa , tant en serveis locals com en assumptes d’interès
comú, sota la forma i en els termes que preveuen les lleis reguladores de les matèries en què
existeixi aquest interès;

Atès la memòria justificativa per la subscripció del present conveni elaborada pel Tècnic de
Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en data 04
de juny de 2018.
Atès l’informe de la secretària interventora municipal emès en data 05 de juny de 2018.
Considerant necessari contractar persones aturades per realitzar tasques de neteja i millora de la
via urbana i interurbana dels diversos municipis de la comarca i el conveni interadministratiu de
col·laboració és el mitjà més idoni per realitzar-ho, es proposa aprovar aquest conveni entre el
Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple del l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració vinculat a la convocatòria resolució
TSF/2162/2017, d'1 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per a la
concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, entre el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, que s’adjunta com annex.
SEGON. Comunicar l’acord al Consell Comarcal, als efectes corresponents.
TERCER. Publicar el conveni aprovat al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i a la web del
registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
QUART. Autoritzar l’Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a la signatura de la
documentació que sigui de menester per a la formalització d’aquest acord.
No obstant el Ple, acordarà allò que cregui oportú.
Debat
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Atès el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC), article 66 de competències municipals i locals en
matèria de la protecció del medi; i article 71 d’activitats complementàries punt g) L'ocupació i la
lluita contra l'atur.
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Atès l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
determina com a competències municipals pròpies les següents matèries: apartat b) medi ambient
urbà i d) infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.

ACTES PLENS 2018

Atès els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que
regula la definició i tipus de convenis, la seva eficàcia, el contingut, el tràmit
preceptiu per la seva subscripció, l’extinció, els efectes de resolució dels convenis i la seva
remissió al Tribunal de Comptes;

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Antonio Rispa, està bé aquest conveni, i votaré a favor.
Sra. Rosa Buira, és un tipus de contracte que l’Ajuntament de Bell-lloc ja ha signat altres
vegades amb el Consell Comarcal, sempre és benvinguda qualsevol mesura per a que els
aturats del nostre poble trobin feina, per tant, res a dir, encoratjar a l’equip de govern a continuar
signant aquests convenis.

Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

TERCER.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ D’ ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 35 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
Atès que el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), en els seus articles 20 a 27 especifica el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores de taxes.
L’article 24.4 del TRLRHL estableix que per la determinació de la quantia de les taxes podran
tenir-se en compte criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les.
En data 06 de juny de 2018 per providència d’alcaldia s’inicia l’expedient de modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis de la Llar d’Infants municipal.
En data 7 de juny de 2018, la Secretària Interventora municipal emet informe tècnic-econòmic
sobre la modificació de l’ordenança fiscal proposada i informe jurídic sobre la normativa
aplicable.
Considerant que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. La modificació començarà a regir a l’endemà
de la seva publicació definitiva al Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no se
n’acordi la modificació o derogació.
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Es sotmet a votació la proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell pel desenvolupament del programa treball
i formació 2017, aquest s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la corporació.

ACTES PLENS 2018

Votacions

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, aquest any ha pujat una mica més, l’any passat eren uns tres cents i
escaig, i enguany ha pujat a mil i escaig. Aquí, només hem tingut una persona que ha estat
treballant.

Considerant que a partir del curs 2018/2019 en el servei municipal de llar d’infants es resol
introduir un sistema de tarifació social, amb l’objectiu de garantir l’accés a les famílies amb
rendes més baixes i incrementar la progressivitat del sistema per tal que l’aportació de les
famílies al finançament del servei s’incrementi d’acord amb la seva renda.
De conformitat amb l’article 22.2.d) i e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, aquesta Alcaldia proposa al Ple el següent ACORD:
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació
de serveis de la Llar d’Infants municipal , en els termes que figura amb la redacció que a
continuació es recull:

.../...
Quantia de la tarifació social de la quota bàsica:
Els imports mensuals de la quota bàsica es calculen en funció de la renda i el nombre de
persones del nucli familiar a la que pertany l’alumne, d’acord amb els llindars de renda establerts
en la següent taula:

Membres

Menor o

De -

nucli

igual a

a

familiar
2

7968

7.969 -

10.524 -

13.080 -

15.440 -

17.799

3

9396

10.524
9.397 -

13.079
12.429 -

15.439
15.461 -

17.799
18.261 -

26.550

4

15.300

12.428
15.301 -

15.460
20.301 -

18.260
25.301 -

26.550
30.301 -

35.300

5

19.050

20.300
19.051 -

25.300
25.301 -

30.300
31.551 -

35.300
36.551 -

42.800

6

21.241

25.300
21.242 -

31.550
28.742 -

36.550
36.242 -

42.800
43.742 -

51.241

26.882

28.741
26.883 -

36.241
35.113 -

43.741
43.344 -

51.241
51.574 -

63.441

80€

35.112
93€

43.343
106€

51.573
119€

63.441
132€

145€

7
Quota

De -

a

De -

a

De -

a

Més de

mensual

7
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TARIFA NORMAL

ACTES PLENS 2018

Les tarifes són les següents:

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

<<Article 3.Tarifa

Per determinar el nivell d'ingressos bruts de cada nucli familiar, l'Ajuntament demanarà
autorització, a les famílies que s'hi vulguin acollir per accedir a les dades de la declaració de la
renda del darrer any dels membres del nucli familiar. Es consideren membres computables del
nucli familiar el pare i la mare de l'infant, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i custòdia
i els germans solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de
formalitzar la matrícula, o germans majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat.
No computen els avis o altres familiars, tot i que convisquin al domicili de l'infant.

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions als expedients, en el
termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde, Carles Palau i Boté, per subscriure els documents relacionats
amb aquest assumpte.
CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, l’acord
d’aprovació d'Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s'hagin aprovat
definitivament, de conformitat amb allò que preveu l'article 2. del Decret 94/1995, de 21 de
febrer, d'assignació de funcions en matèria d'hisendes locals als Departaments de Governació i
d'Economia i Finances.

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició a la
Seu Electrònica d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de
trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-los i plantejar les reclamacions
que estimin oportunes.

ACTES PLENS 2018

Els barems que s'utilitzaran cada any per realitzar la taula seran a través de l’ Indicador de
Renda de Suficiència de Catalunya vigent en cada moment.>>

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Antonio Rispa, ho trobo una mica complicat que s’hagi de presentar la renda per una llar
d’infants, ja estava bé com estava abans, i sinó buscar un sistema més fàcil.
Alcalde, Sr. Carles Palau, no hauran de presentar la declaració, sinó que autoritzaran a
l’Ajuntament per a que pels mitjans que tenim habitualment puguin consultar-la directament.
Sra. Rosa Buira, primer volem deixar clar que el servei de la llar d’infants municipal, és un servei
que està pensat per conciliar la vida laboral i familiar. No hi ha cap llar d’infants que comenci a
les 9 de matí, sinó que comencen més aviat i també finalitzen més tard. Però quan algú de la
unitat familiar no treballa, no cal que portin el fill a la llar d’infants. En altres països el que fan per
conciliar aquesta vida familiar i laboral, és allargar la baixa o amb ajudes.
No estan d’acord a que la taxa és tarifi segons la renda familiar. Aquest criteri de la renda no és
tot l’imparcial que hauria de ser. La llar d’infants de Bell-lloc és de les més barates de la comarca.

8
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No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

L’Ajuntament ha de vetllar que el servei sigui de la màxima qualitat, i conciliar la vida familiar de
les que ho necessitin i prioritàriament dels veïns del poble, que són els que paguen els impostos
a Bell-lloc.
Estaríem d’acord amb altres mesures, famílies nombres, que ja tinguin un germà a la llar
d’infants, etc.

I recordar que la de Bell-lloc no és la més barata.
Sra. Rosa Buira, si s’aplica aquest barem serà de les més barates.
Sra. Nadir Castells, la qualitat no dependria de la quantitat de nens/nenes sinó de la
professionalitat de la gent que treballa, que fins al moment no hi ha hagut mai cap problema.
El tema de les famílies nombroses sí que es contempla a aquesta tarifa que es proposa.
Quina és la proposta que tenen pensada?
Sra. Rosa Buira, presentaran una altra proposta, que ja la tenen pensada.
Sr. Ramon Cònsola, creu que ara no és el moment, perquè estan a un any de les eleccions, però
cap problema i ja la presentaran.

ACTES PLENS 2018

Sra. Nadir Castells, explica el plantejament d’aquesta proposta. És un sistema molt més just,
cadascú paga el que pot pagar, quan ho va plantejar a l’AMPA de la Llar d’Infants, van dir que els
hi agradava molt la proposta, i que així haurien d’anar tots els serveis públics, que qui cobra més
pagui més. Si les persones autoritzen a que consultin la renda, no és complicat. Les persones
que siguin reacies, continuaran pagant 145 €.

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

El grup municipal de CDC no estan d’acord en la proposta presentada. I si volen presentaran una
altra opció.

Sra. Rosa Buira, amb aquestes qüestions s’ha de ser molt curós, i aquesta mesura pot tenir
molts inconvenients, i no seria massa bo per la llar d’infants. En el tema de la qualitat, els
recursos depenen de l’economia. La subvenció no millora, sinó que al contrari intenten retallar el
que poden. Com tots sabem aquest servei és deficitari per l’ajuntament, però és un servei que ha
de donar el municipi, però voluntari. Com més l’utilitzin millor però no amb aquestes condicions.
Sr. Ramon Cònsola, crec que no s’ha d’enfocar com un tema social. La llar d’infants és per
conciliar la vida familiar. La persona que està a l’atur i té un crio, el que ha de fer és gaudir
d’aquest crio ensenyar-lo i educar-lo, perquè els mestres no eduquen sinó que ensenyen. La llar
d’infants s’ha de cuidar, i si entren més nens/es, també s’hauran d’augmentar els mestres.
Sra. Rosa Buira, un altre aspecte, nosaltres vam ficar una condició que un nen només podia
estar un màxim de 8 hores a la llar d’infants, la llar d’infants serveix per conciliar, i la resta d’hores
l’ha d’assumir la família, el que no s’ha de fer és que aquesta criatura, la cuidin i l’eduquin els
demés. Els nens com més millor han d’estar amb la família, i les hores de família han de ser de
qualitat.

9
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Sra. Nadir Castells, els pares/mares de la llar d’infants, estan completament d’acord amb aquesta
proposta.

Sra. Nadir Castells, però quan els dos membres de la família treballen, tots sabem la situació
econòmica que estem vivint, hi ha molta gent que té sous miseriosos, no tothom cobra dos mil
euros al mes; penso que s’està fent una discriminació econòmica, gent que ho necessita i que en
aquest moment no es poden beneficiar.
Sr. Ramon Cònsola, jo crec que no...
Sra. Rosa Buira, la intervenció hauria de ser més directa amb la família, i penso que hi hauria
pocs casos.

Sra. Rosa Buira, moltes vegades s’ha de fer molta feina que s’hauria de fer a la família.
Alcalde, Sr. Carles Palau, les postures estan molt clares.
Sra. Rosa Buira, sortosament les professionals que tenim a la llar d’infants fan una tasca
excepcional. Quan nosaltres governàvem a l’ajuntament, l’oposició ens van criticar molt construir
una llar d’infants municipal i ens van dir reiteradament que no la faríem.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta d’aprovació de la modificació d’ordenança fiscal núm. 35
reguladora de la taxa per la prestació de serveis de la llar d’infants municipal, aquesta es rebutja
per majoria absoluta dels membres assistents de la corporació.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, la formació ha de ser a l’altra escola, amb una situació laica, gratuïta; i
també s’haurien de parlar dels paràmetres socials que hi ha.

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

Sra. Nadir Castells, la guarderia era per guardar els nenes, però la llar d’infants està encarada en
la “formació” dels nens.

Vots en contra:
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

QUART.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AIXECAMENT DE REPARAMENT FORMULAT PER
INTERVENCIÓ
Vist que amb data 7 de juny de 2018, es va formular nota d'objecció per la Intervenció d'aquest
Ajuntament sobre determinades factures rebudes per adquisició de material i serveis i obres
encarregats del mes d’abril i maig de 2018 per insuficiència de crèdit pressupostari, d’acord amb
el següent detall:

10
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Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.

Vist que l'article 217.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, correspondrà al Ple la resolució de les
discrepàncies quan les objeccions:

PRIMER. Aixecar l'objecció formulada per Intervenció i continuar la tramitació de l'expedient.
SEGON. Aprovar inicialment la modificació de crèdit consistent en crèdit extraordinari i suplement
de crèdit finançat amb baixes de crèdit de partides de despeses del pressupost prorrogat vigent, i
aplicar el preceptiu tràmit de reclamacions i publicitat a que es refereix l’article 169.1 del Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; i així poder efectuar l’aprovació i pagament
de les factures, d’acord amb el següent detall:

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

De conformitat amb l'article 217.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que concerneix l'òrgan que ha de
resoldre les discrepàncies, es proposa el següent, ACORD:

ACTES PLENS 2018

a) Es basin en insuficiència o inadequació de crèdit.

Altes en aplicacions de despeses

Programa Econòmica
4910

62601

4910

63601

Descripció
Adquisició equips per a
processos d'informació
Millores en la xarxa elèctrica
i informàtica (EPI)
TOTAL

Crèdits
inicials

Modificació Modificació
de crèdit
de crèdit
4/2018
5/2018

Crèdits
finals

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

9.125,78

3.000,00

12.125,78

0,00

9.125,78

7.000,00

16.125,78

Baixes en aplicacions de despeses
Aplicació
Programa Econòmica
9200

12000

Descripció
Retribucions bàsiques
funcionaris A1

Crèdits
inicials
29.648,44

Modificació Modificació
de crèdit
de crèdit
3/2018
5/2018
-11.200,00

-1.000,00

Crèdits
finals
17.448,44
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Aplicació

9200

12100

9120

16002

Retribucions complement
destí funcionaris
Seguretat social càrrecs
electes
TOTAL

24.211,32

0,00

-5.000,00

19.211,32

7.000,00

0,00

-1.000,00

6.000,00

60.859,76

-11.200,00

-7.000,00

42.659,76

TERCER. Comunicar el present acord a Intervenció i Tresoreria municipal.
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Sra. Rosa Buira, són unes filigranes pressupostàries que agraden a l’alcalde, hi ha unes factures
que l’ajuntament ha de pagar, la senyora secretària ha emès uns informes de reparament sobre
aquestes factures, i aquests informes diuen que no autoritzen el pagament de les factures perquè
no hi ha diners a les partides; i ara l’alcalde ens diu que no fa cas dels informes de la secretària i
que el ple pot decidir si es paguen o no. Nosaltres només coneixem els criteris que ens ha
exposat l’alcalde i contradir l’opinió de la experta i assumir una responsabilitat, de si és legal o
no, de l’actuació que estan fent. Ningú ens ha explicat ni ens ha justificat perquè s’ha d’aixecar
aquest reparament.
En cap moment contradirem el que diu la veu legal de l’ajuntament, no som responsables d’una
gestió que s’ha fet malament. Nosaltres tampoc ficarem les mans al foc per vostè. Nosaltres ja hi
hem anat una vegada davant del jutge perquè deien que cobràvem al·legal, i si la secretaria ha
fet un reparament a nosaltres no ens toca assumir aquesta responsabilitat.
Alcalde, Sr. Carles Palau, no saps el que faria jo Rosa, per tant, t’agrairia que no pressuposessis
coses que no saps.
L’únic que fa secretaria intervenció és constatar que s’han fet unes despeses que no hi havia
partida pressupostària, i la manera de solucionar-ho és que el Ple accepti incloure aquestes
factures per poder pagar-les; en cap moment s’està demanant que es vagi en contra de
secretaria intervenció, ni que es faci una il·legalitat. La il·legalitat la vaig fer jo al moment
d’autoritzar aquestes despeses sense haver partida. Passaré a explicar les despeses, que són
els ordinadors per la incubadora d’empreses, que l’asseguradora ja ha pagat; la despesa dels
disc durs, els ordinadors anaven molt lents, i es va provar amb un ordinador, i es va decidir fer-ho
a tots, i així no tenir que canviar els ordinadors, i la darrera factura és l’ampliació de la inversió de
la instal·lació informàtica a l’ajuntament.
Sempre podeu venir a demanar la informació que vulgueu, i les factures que s’han donat, van
amb referència al següent punt.
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Sr. Antonio Rispa, no comenta res.
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Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

ACTES PLENS 2018

Debat

No s’està demanat que es faci res il·legal, i l’informe de secretaria diu que l’alcalde que ha fet
unes despeses que no podia fer, però el ple pot aprovar aquestes factures.
Sra. Rosa Buira, comentes que la única solució és que el Ple aixequi aquest reparaments, i tinc
entès que si en una partida no hi ha diners s’ha de treure d’alguna altra partida, i s’ha de fer
abans, i s’ha de vetllar pel pressupost. Hi havia una altra solució suplementant alguna partida
abans.

Sr. Ramon Cònsola, ja se us va avisar, que no jugaríem a aquest joc, perquè la crisis de
confiança és molt grossa, i no s’arreglarà. Nosaltres no ens passem de frenada. Nosaltres la mà
al foc tampoc la ficarem. Aquestes factures no s’entenen gens. Nosaltres actuarem amb
conseqüència.
Alcalde, Sr. Carles Palau, sou conscients al no aixecar aquest reparament?
Sr. Ramon Cònsola, sí, que no es poden pagar aquestes factures.
Alcalde, Sr. Carles Palau, i que ens poden denunciar i que s’hauran de pagar amb interessos.

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

Sra. Rosa Buira, això ja fa uns dies que roda, i es tenia temps, el problema és que el pressupost
es vetlla de lluny i si es fes de més a prop es podria solucionar abans. El dia 30 vau convocar un
ple per un punt, en un ajuntament s’ha de preveure que puguin sorgir aquestes despeses.

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, suplementar no és pot perquè són partides d’inversió, i el que dic és
que s’havia de fer urgentment, i no podia convocar un Ple per això.

Alcalde, Sr. Carles Palau, encarregat de que continuï oberta. És culpa meva i ho tinc clar, però jo
no he dit que m’hagi passat de frenada. La impressió que tinc és que no voleu que aprovem un
pressupost. No poder pagar uns ordinadors que s’han cobrat d’una assegurança i la inversió del
RAC que està subvencionada per la Diputació.
Sr. Miquel Campàs, vam tenir una reunió amb l’Antonio al 2016 ó 2017, i els dos grups ho vam
assumir. Ja us vam deixar passar unes factures.
Sra. Secretària Interventora, com ha dit l’alcalde, el que es vota és convalidar, és a dir, subsanar
la irregularitat administrativa que ha fet l’alcalde en un primer moment, el que es porta a fer és
arreglar-ho i solucionar-ho, i es soluciona dotant de partida pressupostària per a que es puguin
pagar aquestes factures. Pel tema de responsabilitats, els que voten en contra i s’abstenen no
han de tenir cap responsabilitat, són les persones que voten a favor d’aixecar el reparament, a
part de l’alcalde que ja té la seva responsabilitat quan va autoritzar la despesa, això es vol deixar
clar, perquè també s’estarà perjudicant a uns proveïdors, s’estarà perjudicant a l’ajuntament
perquè poden haver demandes judicials per aquests imports i pot acabar sent més perjudicial per
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Sr. Ramon Cònsola, però no és culpa nostra. Ens vau tractar de narcotraficants. La ferida és molt
gran.

l’ajuntament pel tema dels imports que s’està parlant, pels interessos de demora que ja es
meritaran des d’aquest mes i poden ser elevats.
Sra. Rosa Buira, per l’aprovació del pressupost, si jo necessito algú per fer la meva feina, jo
m’encarrego d’intentar guanya’m el seu favor. L’objectiu ha de ser el del poble i ho hem de tenir
tots i nosaltres ens vam comprometre a vetllar-ho. Nosaltres sempre donem suport per davant de
tot els interessos del poble per nosaltres és prioritari.

Votacions

Vots en contra:
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

CINQUÈ.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST
PRORROGAT
PER
L’EXERCICI
2018
MITJANÇANT
CRÈDIT
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.

ACTES PLENS 2018

Es sotmet a votació la proposta d’aprovació de l’aixecament de reparament formulat per
intervenció, aquesta es rebutjada per majoria absoluta dels membres assistents de la corporació.

1. Per Provisió de l’Alcaldia de data 24 de maig de 2018 s’incoa l’expedient per modificar el
pressupost mitjançant crèdit extraordinari i suplements de crèdit pels següents motius: Adquisició
equips per a processo d’informació, millores en la xarxa elèctrica i informàtica (EPI), cotxe
brigada, mobiliari centre de dia, mobiliari urbà i maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.
2. La Memòria d’Alcaldia, en data 24 de maig de 2018, ha proposat les partides i els imports de
les despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, per
les quals no existeix crèdit pressupostari (crèdit extraordinari), així com per les quals el crèdit
previst és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació (suplement de crèdit), que s’han de
modificar.
3. La secretària interventora municipal, en data 24 de maig de 2018, ha emès informe favorable
de modificació de crèdit, així com informe de l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, deute viu i regla de la despesa.
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ANTECEDENTS

4. En data 30 de maig de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell reunit en sessió
extraordinària núm. 6/18, va adoptar per unanimitat dels membres presents aprovar inicialment
la modificació de crèdit del pressupost prorrogat per l’exercici 2018 de l’apartat segon i tercer de
la proposta d’acord, en canvi, va rebutjar per majoria absoluta dels membres assistents l’apartat
primer, quart, cinquè i sisè de la proposta d’acord.

FONAMENTS DE DRET

3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per
majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a
què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les
despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector
públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local i l’article 52.2.f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta Alcaldia proposa
al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018 del Pressupost
prorrogat vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari, per un import de 4.000,00 €, d’acord amb
el següent detall:
Aplicació
Programa Econòmica

Descripció

Crèdits
inicials

Modificació
de crèdit
5/2018

Crèdits
finals

15
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El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
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2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no
hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.

ACTES PLENS 2018

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
als articles 34 a 38 del RD 500/1990.

4910

62601

Adquisició equips per a processos
d'informació
TOTAL

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

Segon.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018 del Pressupost
prorrogat vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari, per un import de 6.000,00 €, d’acord amb
el següent detall:

62501

Mobiliari urbà
TOTAL

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

Tercer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018 del Pressupost
prorrogat vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari, per un import de 4.000,00 €, d’acord amb
el següent detall:
Aplicació
Programa Econòmica
1500

63301

Modificació
de crèdit
5/2018

Crèdits
inicials

Descripció
Maquinària, instal·lacions
tècniques i utillatge
TOTAL

Crèdits
finals

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

Quart.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018 del Pressupost
prorrogat vigent, en la modalitat de suplement de crèdit, per un import de 3.000,00 €, d’acord
amb el següent detall:
Aplicació
Programa Econòmica
4910

63601

Descripció
Millores en la xarxa
elèctrica i informàtica (EPI)
TOTAL

Crèdits
inicials

Modificació Modificació
de crèdit
de crèdit
4/2018
5/2018

Crèdits
finals

0,00

9.125,78

3.000,00

12.125,78

0,00

9.125,78

3.000,00

12.125,78

Totes les modificacions de crèdit finançat amb anul·lacions o baixes dels crèdits de
partides de despeses del pressupost prorrogat vigent.
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Programa Econòmica

Modificació
de crèdit
5/2018

ACTES PLENS 2018

Aplicació

9200

12000

9200

12100

9200

12101

9120

16002

9200

16000

Descripció
Retribucions bàsiques
funcionaris A1
Retribucions complement
destí funcionaris
Retribucions complement
específic funcionaris
Seguretat social càrrecs
electes
Seguretat social personal
funcionari
TOTAL

Modificació Modificació
de crèdit
de crèdit
3/2018
5/2018

Crèdits
finals

29.648,44

-11.200,00

-1.000,00

17.448,44

24.211,32

0,00

-5.000,00

19.211,32

50.024,96

0,00

-9.000,00

41.024,96

7.000,00

0,00

-1.000,00

6.000,00

32.026,94

-3.633,63

-1.000,00

27.393,31

142.911,66

-14.833,63

-17.000,00 111.078,03

Cinquè.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es
presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes,
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

Programa Econòmica

Crèdits
inicials

ACTES PLENS 2018

Aplicació

Sra. Rosa Buira, tal com es va dir al Ple del 30/05/2018, vam demanar més informació, aquesta
se’ns ha fet arribar amb la documentació de la convocatòria, no l’acabem d’entendre i penso que
si ens podeu fer arribar més informació ens semblaria bé, però si voleu ens assentem i en
parlem, perquè sinó no en sortirem. Assentem-nos, parlem-n’hi i ho aclarim.
Sr. Ramon Cònsola, hi ha conceptes que no ho entenem i si vols, ens assentem amb
tranquil·litat, parlem-n’hi i ho aclarim. Si ho hem d’acabar acceptant ho volem veure. Sempre te’n
fots, David. Si ho tenim que acceptar, tenim una trobada i en parlem i ens ho expliqueu.
Sra. Rosa Buira, volem saber de que ens hem de responsabilitzar.
Alcalde, Sr. Carles Palau, que tal divendres a les dotze o a la una del migdia?
Sr. Ramon Cònsola, l’altra setmana i ha de ser a la nit.
Sr. Miquel Amorós, em sembla flipant el que està passant aquí, avui, l’altre dia i sempre. Com
hem d’arribar a aprovar vestidors pel camp de futbol o altres coses si no som capaços d’aprovar
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Sr. Antonio Rispa, no comenta res.

una partida per comprar quatre ordinadors. El concepte altres és per preveure, com ens heu dit
abans. El problema que tenim és de fons, de no poder trucar i preguntar, i no anant passant
plens i anant perdent el temps. Sembla que estiguéssim en un pati de parvulari. Potser que
deixem l’ajuntament i anem a P3.
Sr. Ramon Cònsola, aquest percepció també la tinc jo, no heu aprovat mai a favor de coses que
hem proposat nosaltres. Ara és massa tard, ho sento, si voleu durant la setmana vinent ens
reunim, i això funcionarà així.
Sr. Miquel Amorós, abans ens reuníem i l’alcalde explicava tots els punts, el que demaneu es feia
abans de cada ple.

Sr. Jaume Amorós, a la reunió per parlar dels pressupostos vam portar temes a negociar, ens
vau dir que érem uns xantatgistes.
Alcalde, Sr. Carles Palau, finalitza el debat, decidint que es queda per dimarts a les 20:30 hores.
Sra. Rosa Buira, una qualitat dels bons negociadors és la humilitat.

Votacions

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, això que has dit que no hem votat res a favor, revisa les actes.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, les coses s’han de debatre al Ple.

Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
Vots en contra:
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

SISÈ.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DEL PLA
DE MILLORA URBANA 10 MITJANA
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Assumpte: Pla de millora urbana PMU-10 Mitjana del terme municipal de Bell-lloc d’Urgell
Expedient: 2/2016 PMU-10 Mitjana
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Es sotmet a votació la proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 5/18
mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit, aquesta es rebutjada per majoria absoluta
dels membres assistents de la corporació.

2. ANTECEDENTS DE FET
2.1. En data 24 d’octubre de 2016 ha tingut entrada amb núm. 17 en el registre electrònic
d’aquest Ajuntament una sol·licitud d’aprovació del Pla de millora urbana PMU-10 Mitjana
del terme municipal de Bell-lloc d’Urgell presentada pel Sr. Antonio Piris Monje, en
representació de RESIDÈNCIA GERIÀTRICA PLA D’URGELL.

Pel que fa a les característiques comuns, es fixa una coberta amb un pendent
del 30% i un front mínim de parcel·la de 14m. Fem constar que atès les
diferents problemàtiques que ha originat la normativa actual pel que fa a la
regulació de les cobertes, creiem oportú entrar més en detall en la regulació
d’aquestes en l’àmbit del pla de millora urbana, de manera que es permeti la
coberta plana o inclinada amb un màxim de pendent de la coberta del 30%. En
quan a l’amplada mínima de les parcel·les fem constar que en el POUM
actualmente vigent l’amplada míima permesa per la clau 6a es de 15 m.

ii.

Pel que fa a la zona definida com a zona unifamilar aïllada en parcel·la gran,
clau 6a2, fem constar que aquesta denominació ja existeix en el POUM vigent
com a clau 6c i per tant entenem que cal donar-li un altra denominació per a
que no porti a confusió, atès que els paràmetres reguladors son diferents que
els establerts per la clau 6c actualment vigent.

iii.

Pel que fa a les condicions d’edificació establertes per les noves claus, cal
afegir que serán d’apliació la resta de condicions fixades per la clau 6, ja que
en la normativa proposada queden molts aspectos per regular.”

2.3. La tècnica municipal, arquitecta del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en data 30 de gener
de 2017, ha emès un informe favorable a la documentació aportada per a l’aprovació inicial,
condicionada que s’introdueixin les consideracions fetes en el punt 3 d’aquest informe així com
les que es puguin fer en els diferents informes sectorials durant el període d’exposició pública,
amb anterioritat a l’aprovació provisional.
2.4. En data 22 de febrer de 2017, la Secretaria Interventora va emetre informe favorable a
l’aprovació inicial del pla de millora urbana 10 Mitjana amb les consideracions fetes en l’informe
de la tècnica municipal.
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“En quan a les normes reguladores dels paràmetres d’ús i d’edificació del sòl, fem les
següents consideracions:

ACTES PLENS 2018

2.2. La tècnica municipal, arquitecta del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en data 9 de gener de
2017, ha emès un informe amb les següents conclusions: per tal de poder informar
favorablement la documentació aportada per a l’aprovació inicial del PMU-10 Mitjana, manca
aportar la documentació necessària que introdueixi les consideracions fetes en el punt 3 d’aquest
informe:

2.5. Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0057, de data 1 de març de 2017, es va aprovar
inicialment el Pla de millora urbana 10 Mitjana del terme municipal de Bell-lloc d’Urgell
presentada pel Sr. Antonio Piris Monje, en representació de RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
PLA D’URGELL. i es va resoldre sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes, i es
va notificar als interessats.
2.6. Durant el termini d’exposició pública s’han presentat les al·legacions següents, que consten
al certificat de data 26/04/2017 que figura a l’expedient:

2.7. En data 24 d’abril de 2017, l’arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de
tècnic municipal de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell emet informe sobre l’al·legació presentada,
la qual es considera que no es contradiu amb el planejament vigent al municipi i que, per tant,
s’informa favorablement per tal de procedir al tràmit administratiu que correspongui.
2.8. Consten a l’expedient els informes emesos pel Departament de Cultura, l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya, la Direcció General de Comerç, la Direcció General de Transports i
Mobilitat (servituds aeronàutiques), Aviació Civil del Ministerio de Fomento, Departament de
Carreteres, la Confederación Hidrografica del Ebro, els quals són tots en sentit favorable a
l’aprovació del Pla, amb les consideracions que queden recollides al document refós per
l’aprovació provisional entrat en data abril de 2018 al registre de l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell pel tècnic redactor del PMU.
Fer constar que el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya no ha emès l’informe
sol·licitat i que ha transcorregut el termini d’ un mes de què disposava per emetre’l, llevat que
una disposició n’autoritzi un de més llarg.
2.9. El tècnic municipal, en data 16 d’octubre de 2017, ha emès un informe sobre les al·legacions
presentades i favorable a l’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana 10 Mitjana.
2.10. La secretaria interventora municipal, en data 21 de novembre de 2017, ha emès informe
jurídic sobre el procediment aplicable.
2.11. Per Acord de Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, reunit en sessió ordinària núm. 14/17
de data 13 de desembre de 2017, es va aprovar provisionalment el Pla de millora urbana 10
Mitjana del terme municipal de Bell-lloc d’Urgell presentada pel Sr. Antonio Piris Monje, en
representació de RESIDÈNCIA GERIÀTRICA PLA D’URGELL. i es va resoldre trametre
l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva, i notificar a les
parts interessades.
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2. Que en l’ordenació de PMU-10, als terrenys que configuren la finca 3, se li assignarà una
única clau urbanística, la qual tindrà un Índex d’Edificabilitat Net de 0,25m2st/m2sòl, i la resta de
paràmetres seran els establerts per a la Clau 3a a l’ ”Article 99. Zona de cases aïllades, clau 6”
del POUM de Bell-lloc d’Urgell.”
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Al·legació: “es demana el següent:
1. que el document del Pla de Millora Urbana reculli la condició que la finca 3 quedarà exclosa de
la redistribució dels terrenys i participarà en la reparcel·lació únicament a nivell econòmic
(reparcel·lació econòmica), en base al percentatge derivat de l’aprofitament que el Pla de Millora
Urbana atribueixi a la finca.

ACTES PLENS 2018

- Núm. 1: presentada per la Sra. M. S. B. amb número de registre d’entrada 419 de data
06/04/2017.

2.12. En data 1 de febrer de 2018 amb número de registre d’entada 118, la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida comunica requeriment del Pla de Millora Urbana 10 Mitjana per completar
la documentació per poder adoptar la resolució corresponent.
2.13. Fer constar que l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua en data 27 de febrer de
2018 determina una sèrie de prescripcions que queden incorporades al document refós per la
ratificació de l’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana 10 Mitjana presentat pel promotor
en data d’abril de 2018.

3. FONAMENTS DE DRET
3.1. Per tractar-se d’un pla de millora urbana que només afecta el terme d’aquest municipi i que
ha estat promogut d’acord amb les determinacions del Pla d’ordenació urbanística municipal,
l’aprovació definitiva del Pla correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, d’acord
amb els articles 80.b) i 81.3 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme.
L’òrgan competent per resoldre sobre l’aprovació provisional del Pla és el Ple, d’acord amb l’art.
22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. L’acord d’aprovació
provisional s’ha d’adoptar per majoria absoluta, d’acord amb l’art. 47.2.ll) de la mateixa Llei
7/1985.

ACTES PLENS 2018

2.15. La secretària interventora municipal, en data 4 de juny de 2018, ha emès informe jurídic
sobre el procediment aplicable.

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

2.14. L’arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnic municipal, en data
4 de juny de 2018, ha emès un informe favorable a la documentació aportada per tal de procedir
a la ratificació de l’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana 10 Mitjana.

3.2. D’acord amb l’art. 91.2 del Decret legislatiu 1/2010, s’entén que es produeix silenci
administratiu positiu si la resolució definitiva no es notifica en el termini de tres mesos des de la
recepció de l'expedient complet per l'òrgan competent per a l'aprovació definitiva, en la
tramitació dels plans urbanístics derivats l’aprovació definitiva dels quals correspongui als òrgans
urbanístics de la Generalitat.
A la vista de tot allò que s'ha exposat anteriorment; aquesta Alcaldia proposa al Ple de
l’Ajuntament, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Estimar parcialment l’al·legació presentada per la Sra. Mercè Solé Bros de conformitat
amb l’informe tècnic emès en data 26/06/2017, una còpia del qual es traslladarà a l’interessat.
SEGON.- Ratificar l’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana 10 Mitjana del terme
municipal de Bell-lloc d’Urgell, promogut pel Sr. Antonio Piris Monje, en representació de
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA PLA D’URGELL SL., amb les prescripcions de l’informe emès per
l’Agència Catalana de l’Aigua de data 27 de febrer de 2018 incorporades en el document refós
del PMU de data abril de 2018.
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L’òrgan competent per resoldre sobre l’aprovació definitiva del Pla és la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida, d’acord amb l’article 80.b) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i l’article 6.1 de les Normes
Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bell-lloc d’Urgell.

TERCER.- Trametre la documentació de l’expedient degudament diligenciat a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació
definitiva.
QUART.- Notificar aquest acord a les persones interessades en l’expedient.
No obstant el Ple, acordarà allò que cregui oportú.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Votacions
Es sotmet a votació la proposta de ratificació de l’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana
10 Mitjana, aquesta s’aprova per majoria absoluta dels membres assistents de la corporació.
Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

Sra. Rosa Buira, comentar que no coneixem al detall, però suposem que l’equip tècnic ha fet la
seva feina i que l’ha fet bé, per tant, cap inconvenient.

ACTES PLENS 2018

Sr. Antonio Rispa, no comenta res.

SETÈ.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA D’INTERPOSICIÓ D’UN RECURS
ADMINISTRATIU
Es dona lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2018-0144 de data 31/05/2018, que és del literal
següent:
“DECRET ALCALDIA
Assumpte: Aprovació de la interposició d’un recurs administratiu de reposició contra la liquidació
núm. 2018.560.0.2247 de la Comisaria de Aguas del Área de Control de Vertidos de la
Confederación Hidrógrafica del Ebro.
ANTECEDENTS
Amb data de 17 d’abril de 2018, el Comisario adjunto del Area de control de vertidos de la
Confederación Hidrógrafica del Ebro va dictar la següent liquidació notificada en data 2 de maig
de 2018: “LIQUIDACIÓ NÚM. 2018.560.0.2247 que té per objecte el cànon de control
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Abstencions:
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.

d’abocaments -article 113 del Text Refós de la Llei d’aigües- segons tarifes aprovades de la Llei
22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat i segons resolució de 16 de
maig de 2013, de l’abocament realitzat a Bell-lloc d’Urgell (Lleida) per l’anualitat 2017 per un
import a pagar de 5.252,22 euros”, acte que es considera lesiu per als interessos d'aquesta
Corporació.

FONAMENTS DE DRET
-

Els articles 222 a 225 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
L’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
determina que correspon a l’Alcalde l'exercici de les accions judicials i administratives i la
defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les
hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del
Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera sessió que celebri per a la
seva ratificació.

Per tot això, aquesta Alcaldia RESOLC:
PRIMER. Aprovar que la “LIQUIDACIÓ NÚM. 2018.560.0.2247 que té per objecte el cànon de
control d’abocaments -article 113 del Text Refós de la Llei d’aigües- segons tarifes aprovades de
la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat i segons resolució de
16 de maig de 2013, de l’abocament realitzat a Bell-lloc d’Urgell (Lleida) per l’anualitat 2017 per
un import a pagar de 5.252,22 euros” lesiona els interessos de l’Ajuntament d’acord amb
l’exposat.
SEGON. Aprovar la interposició del recurs potestatiu de reposició contra la liquidació núm.
2018.560.0.2247 de la Comisaria de Aguas del Área de Control de Vertidos de la Confederación
Hidrógrafica del Ebro, perquè es calculi el cànon de control d’abocaments tenint en compte el
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Atès que el termini per interposar el recurs de reposició contra la liquidació davant la
Confederación Hidrógrafica del Ebro finalitza el dia 2 de juny de 2018, i el Ple ordinari es
celebrarà el dia 13/06/2018, aquesta Alcaldia considera lesiu per als interessos econòmics de la
corporació, i per raons d’urgència es considera necessari la interposició del recurs en temps i
forma.
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a. Disconformitat amb el primer factor determinant de l'import del cànon, el volum
d'abocaments, havent-se aplicat el màxim autoritzat de 438.000 m 3, quan segons
l'informe tècnic del Consell Comarcal del Pla d'Urgell com a administració responsable
de l'estació depuradora d'aigües residuals de titularitat municipal, el volum realment
abocat en 2017 va ser de 343.834 m3.
b. Reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts de la liquidació del cànon de
control d’abocaments de l’any 2017 i dels anys anteriors 2016-2015-2014.

ACTES PLENS 2018

Atès que l’import a pagar de la liquidació del cànon de control d’abocaments realitzat a Bell-lloc
d’Urgell per l’anualitat 2017 i anys anteriors es consideren lesius per als interessos d'aquesta
Corporació, en els termes que es detallen:

volum real abocat per l’ Estació Depuradora d’Aigües Residuals municipal i no en base
l’autoritzat en data 16/05/2013, i en conseqüència, sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts de
l’any 2017 i anteriors.
El present recurs de reposició s'efectua dintre del termini d’un mes des que es va notificar la
liquidació núm. 2018.560.0.2247 de la Comisaria de Aguas del Área de Control de Vertidos de la
Confederación Hidrógrafica del Ebro.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde, o al regidor/a en qui delegui, per atorgar aquells documents i
efectuar aquells tràmits que siguin necessaris per a l’execució d’aquesta resolució.
QUART. Donar compte al Ple en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.“

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Antonio Rispa, si han de tornar quartos, votem que si.
Alcalde, Sr. Carles Palau, hem fet un càlcul estimat, i aquest any ens haurien de tornar uns 1.100
euros i els altres anys depèn, però és una mitja d’uns mil euros a l’any.

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

PRIMER.- Ratificar en tot el seu contingut el Decret d’Alcaldia núm. 2018-144 de data 31 de maig
de 2018 sobre la interposició del recurs administratiu de reposició contra la liquidació núm.
2018.560.0.2247 de la Comissaria de Aguas del Área de Control de Vertidos de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.

ACTES PLENS 2018

Per això, es proposa al Ple el següent ACORD:

Votacions
Es sotmet a votació la proposta de ratificació del decret d’alcaldia d’interposició del recurs
administratiu, aquesta s’aprova per majoria absoluta dels membres assistents de la corporació.
Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.
Abstencions:
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
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Sra. Rosa Buira, no tenim la suficient informació per debatre en profunditat, però si és per
retornar diners a l’ajuntament endavant; però, si comentar que si el termini s’acabava aviat, i no
teníem temps per passar-ho per un ple, abans de fer el recurs, si no ho tinc mal entès, el decret
es va fer el 31 de maig, i es va fer un ple el dia 30 i un altre el dia 9, i es podia haver inclòs.

VUITÈ.- DACIÓ EN COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2018/0129 DE DATA 22 DE
MAIG DE 2018 DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2017.
Es dona lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2018-0129 de data 22/05/2018, que és del literal
següent:
“DECRET D’ALCALDIA
Assumpte: Aprovació de la liquidació del pressupost general per l’exercici 2017
Exp. núm.: 125/2018

En data 16 de maig de 2018 la secretària interventora va emetre informe sobre la tramitació de la
liquidació del pressupost del 2017.
En data 17 de maig de 2018 la secretària interventora va emetre informe sobre el compliment
dels resultats obtinguts a la liquidació.
En data 17 de maig de 2018 la secretària interventora va emetre informe sobre el càlcul dels
objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del
límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017.
Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 a 31 de desembre del mateix exercici,
s'obté el següent resultat:

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

En data 10 d’abril de 2018 l'alcalde va iniciar l’expedient de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2017 de l’Ajuntament i va sol·licitar informe a la secretaria - intervenció de la corporació.

ACTES PLENS 2018

ANTECEDENTS

1. Pressupost de Despeses:

Crèdits inicials

Import
1.690.560,69

Modificacions de crèdits

170.313,24

Crèdits definitius

1.860.873,93

Despeses Compromeses

1.583.497,60

Obligacions reconegudes netes

1.544.836,00

Pagaments realitzats

1.410.234,72

Obligacions pendents de pagament

134.601,28

Romanents de crèdit

316.037,93

2. Pressupost d’Ingressos:
Estat d’ Ingressos
Previsions inicials
Modificacions de previsions

Import
1.690.560,69
170.313,24

Previsions definitives

1.860.873,93

Drets reconeguts nets

1.826.847,28

Recaptació neta

1.493.977,26
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Estat de Despeses

Drets pendents de cobrament

332.870,02

Excés previsions

-34.026,65

3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Resultat Pressupostari

1.855.786,11

b) Operacions de capital

Ajustos

Resultat
Pressupostar
i

1.524.293,77

331.492,34

-28.938,83

20.542,23

-49.481,06

1.826.847,28

1.544.836,00

282.011,28

c) Actius Financers

0,00

0,00

0,00

d). Passius Financers

0,00

0,00

0,00

2. Total Operacions financeres (c
+ d)

0,00

0,00

0,00

I.RESULTAT PRESSUPOSTARI
(I=1+2)

1.826.847,28

1.544.836,00

282.011,28

1. Total Operacions no financeres
(a + b)

AJUSTOS:
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
generals

69.066,03

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

83.204,51

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici

96.334,02

II.TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)

55.936,52

55.936,52

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

337.947,80

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

a) Operacions corrents

Obligacions
Reconegudes
Netes

ACTES PLENS 2018

Drets
Reconeguts
Nets

Conceptes

Núm. de comptes
57, 556

Romanent de Tresoreria

Import

1. (+) Fondos Líquids

915.683,24

2. (+) Drets Pendents de Cobrament

749.276,90

430

- (+) del Pressupost corrent

332.870,02

431

- (+) del Pressupost tancat

328.374,12

270, 440, 442,
449, 456, 470,
471, 472, 550, 565

- (+) d’operacions no pressupostàries

88.032,76

3. (-) Obligacions pendents de pagament
400

- (+) del Pressupost corrent

401

- (+) del Pressupost tancat

180, 410, 419,
453, 456, 475,
476, 477, 521,
550, 560

- (+) d’operacions no pressupostàries

4. (-) Partides pendents d’aplicació

166.460,67
134.601,28
209,21
31.650,18

-64.598,75
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4. Romanent de Tresoreria:

554, 559

- (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació
definitiva

69.003,87

555, 5581, 5585

- (-) pagaments realitzats pendents d’aplicació
definitiva

4.405,12

I. Romanent de Tresoreria total (1 + 2 – 3 + 4)
298, 4900, 4901,
598

II. Saldos de dubtós cobrament

1.433.900,72
189.111,08

III. Excés de finançament afectat
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS (I-II-III)

0,00
1.244.789,64

Els crèdits d’incorporació voluntària són els procedents de les modificacions de crèdit
aprovades per Ple l’últim trimestre de l’exercici 2017, que són les següents:
-

1500-46100 per import de 1.560,62 €
1532-61901 per import de 18.845,13 €
4540-61902 per import de 50.699,00 €
1650-61903 per import de 20.000,00 €
9330-63201 per import de 26.735,62 €
4910-63601 per import de 9.160,00 €.

6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost:
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició
d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté per
diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia
aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la
pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament, d'acord amb el següent detall:
Capacitat / Necessitat de finançament
Ingressos No Financers

1.826.847,28

Despeses No Financeres

1.544.836,00

(+/-) Ajustos
Capacitat / Necessitat de finançament (Superàvit / Dèficit)

7.308,95
289.320,23
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- Incorporació voluntària: tota la resta de crèdits. Aquests crèdits d’incorporació voluntària
s’incorporaran, si existeixen recursos suficients, una vegada acordada la distribució del
superàvit.
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El total de romanents de crèdit ascendeix a 316.037,93 €. Estan formats pels romanents
d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com a ajustos en
l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de finançament afectat:

ACTES PLENS 2018

5. Romanents de crèdit:

7. Compliment de la regla de la despesa:

Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2016 a la qual aplicarem la taxa
de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2016 al 2017
és del 2,1% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i
anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost 2017 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local
no compleix la Regla de la despesa amb un marge de -133.627,10 euros.

Disminució despesa inversions financerament sostenibles exercici anterior (2)
Despesa computable exercici anterior (3 = 1+2)
Taxa referència de creixement del PIB (4)
Despesa computable x taxa increment (5 =3*4)
Augments / Disminucions per canvis normatius (6)
Límit de la Regla de Despesa (7 = 5+6)
Disminució per inversions financerament sostenibles exercici actual (8)
Despesa computable liquidació exercici actual (9)
Diferencia entre el Límit de la Regla de Despesa i la Despesa Computable Liquidació
Pressupost (7-9)
% increment despesa computable exercici actual sobre exercici anterior (10 =
(1-9/1)

1.319.592,77
0,00
1.319.592,77
2,10
1.347.304,22
-39.439,04
1.307.865,18
0,00
1.441.492,28

-133.627,10
9,24%

8. Anàlisi del nivell de Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de
l’administració local.

28

Codi Validació: 4WND77L6N2PWHCDAMWXF67479 | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 42

Despesa computable exercici anterior sense IFS (1)

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

La despesa computable de l'exercici 2017 serà la no financera, exclosos els interessos del
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals,
les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i, si escau, aplicarem els ajustos que
estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12
de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les
Corporacions Locals”, de la IGAE.

ACTES PLENS 2018

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa,
caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2016 amb aquell que es desprèn de
la liquidació del 2017.

No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats
El volum de deute viu a 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

Deute viu a 31/12 de l’exercici actual
% de nivell de deute

1.855.786,11
0,00
0,00%

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre

ACTES PLENS 2018

FONAMENTS DE DRET

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

Ingressos corrents liquidats a 31/12/ de l’exercici actual

 El resultat pressupostari de l’exercici

 El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer
durant l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del
deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
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 Els romanents de crèdit

Per tot això, aquesta Alcaldia RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, que en termes consolidats
figura a la part d’antecedents.
SEGON.- Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l'any en curs i el següent per
corregir l’incompliment de la regla de la despesa.
TERCER.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se
celebri.

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.

ACTES PLENS 2018

6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any
següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos
liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a
pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses
del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes
del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.

El Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell es dona per assabentat.

NOVÈ.- DACIÓ EN COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I DELS ACORDS DE LES
JUNTES DE GOVERN.
Atès que en l’anterior Ple va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim
d’aquests Decrets el 0100/2018.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0101/2018 fins al núm. 0154/2018 ambdós inclosos.
S’adjunta annex

DECRET NÚM.
DECRET 2018 2018-0101
DECRET 2018 2018-0102
DECRET 2018 2018-0103

ASSUMTE
Convocatòria sessió ordinària ple 09/05/2018
Convocatòria Junta de Govern Local e 15/05/2018
Procediment per dictar ordre d'execució Cr. Alfonso XIII, 4(Exp.

30

Codi Validació: 4WND77L6N2PWHCDAMWXF67479 | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 42

QUART.-Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.”

DECRET 2018 2018-0110
DECRET 2018 2018-0111
DECRET 2018 2018-0112
DECRET 2018 2018-0113
DECRET 2018 2018-0114
DECRET 2018 2018-0115
DECRET 2018 2018-0116
DECRET 2018 2018-0117
DECRET 2018 2018-0118
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET

2018 2018-0119
2018 2018-0120
2018 2018-0121
2018 2018-0122
2018 2018-0123
2018 2018-0124
2018 2018-0125
2018 2018-0126
2018 2018-0127
2018 2018-0128

DECRET 2018 2018-0129
DECRET 2018 2018-0130
DECRET 2018 2018-0131
DECRET 2018 2018-0132

31
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DECRET 2018 2018-0109
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2018 2018-0104
2018 2018-0105
2018 2018-0106
2018 2018-0107
2018 2018-0108

ACTES PLENS 2018

DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET

197/2017)
Procediment per dictar ordre d'execució Cr. Sant Jordi, 56 (Exp.
197/2017)
Llicència Urbanística (Exp. 2018/034)
Llicència Urbanística (Exp. 2018/015)
Llicència Urbanística (Exp. 2018/040)
Llicència Urbanística (Exp. 2018/037)
Procediment per dictar ordre d'execució Polígon 6 Parcel·la 19(Exp.
197/2017)
Procediment per dictar ordre d'execució Cr. Àngel Nadal, 9 Pau
Picasso, 27A, Salvador Dalí 3 (Exp. 197/2017)
Procediment per dictar ordre d'execució C/ Miquel Parcerisa (Exp.
197/2017)
Procediment per dictar ordre d'execució C/ Camí Vell de Bellvís, 13
(197/2017)
Procediment per dictar ordre d'execució C/ Lleida, 4 (197/2017)
Procediment per dictar ordre d'execució C/ Dr. Angel Nadal, 17
(Exp. 197/2017)
Procediment per dictar ordre d'execució C/ Jacint Verdaguer, 15
(Exp. 197/2017)
Procediment per dictar ordre d'execució C/ Migdia (Exp. 197/2017)
Aprovació conveni Fundació del Gran Teatre del Liceu
Declaració com a residu domèstic d'un vehicle abandonat a la via
pública
Declaració com a residu domèstic d'un vehicle abandonat a la via
pública
Comunicació Urbanística (Exp. 2018/039)
Llicència Urbanística (Exp. 2018/042)
Comunicació Urbanística (Exp. 2018/048)
Llicència Urbanística (Exp. 2018/041)
Comunicació Urbanística (Exp. 2018/045)
Comunicació Urbanística (Exp. 2018/047)
Comunicació Urbanística (Exp. 2018/046)
Concessió administrativa d'ús funerari (Exp. 2018/166)
Comunicació Urbanística (Exp. 2018/049)
Aprovació de la liquidació del Pressupost General per l'exercici
2017
Reconeixement obligacions del 1 al 30 d'abril de 2018, per a
provació de factures rebudes materials i serveis
Llicència Urbanística (Exp. 2018/040)
Concessió de reserva d'Aparcament per a persones amb

2018 2018-0137
2018 2018-0138
2018 2018-0139
2018 2018-0140
2018 2018-0141
2018 2018-0142

DECRET 2018 2018-0143
DECRET 2018 2018-0144
DECRET 2018 2018-0145
DECRET 2018 2018-0146
DECRET 2018 2018-0147
DECRET 2018 2018-0148
DECRET 2018 2018-0149
DECRET 2018 2018-0150
DECRET 2018 2018-0151
DECRET 2018 2018-0152
DECRET 2018 2018-0153
DECRET 2018 2018-0154

Donar compte de les Actes de les Juntes de Govern i dels acords adoptats de data: 17/04/2018 i
15/05/2018. S’adjunta annex.

DATA
17/4/2018
(05/2018)

ACORDS
Aprovació document tècnic manteniment camins del municipi
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DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
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2018 2018-0133
2018 2018-0134
2018 2018-0135
2018 2018-0136
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DECRET
DECRET
DECRET
DECRET

discapacitat
Resolució reparament fra. 2018-99
Resolució reparament fres. 2018-156,262 i 361
Relació de pagaments
Exp. De modificació de crèdit núm. 4/2018 (Exp. 168/2018)
Reconeixement obligacions per a provació de factures rebudes
materials i serveis
Relació de pagaments
Aprovació contracte menor d'obres de manteniment de camins
Convocatòria sessió extraordinària del Ple
Aprovació nòmines i dietes
Contractació temporal tècnica superior d'educació infantil
Aprovació de contracte menor de serveis de la figura de Delegat de
Protecció de Dades
Aprovació interposició recurs administratiu contra liquidació núm
2018.560.0.2247 (CHE)
Designació de delegat de protecció de dades de l'ajuntament de
Bell-lloc d'Urgell
Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local
(05/06/2018)
Comunicació Urbanística (Exp. 2018/050)
Comunicació Urbanística (Exp. 2018/051)
Aprovació definitiva projecte d'Urbanització PAU-16 Folguera
(Bellet)
Contractar el servei de socorrisme de les piscines municipals de
Bell-lloc d'Urgell
Canvi de titularitat de concessió d'ús de nínxol (Exp. 201/2018)
Contracte de servei de manteniment de les piscines municipals de
Bell-lloc d'Urgell
Aprovació de memòria tècnica i la sol·licitud de subvenció 2018 a
IEI, projectes activitats culturals 2018
Aprovació de memòria tècnica i la sol·licitud de subvenció 2018 a
IEI, Publicacions Periòdiques 2018

15/5/2018

(06/2018)

Acord de denegació de canvi no substancial de la llicència ambiental per
l'exercici d'una activitat ramadera porcina d'engreix.
Acord de denegació del canvi de titularitat i cessament de l'activitat del bar
"La Cantonada"

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Alcalde, Sr. Carles Palau, la del 15 està en termini, però la del 17 no.
Sr. Miquel Campàs, la factura de Construccions Miquel Bargalló, reparacions reg i arrendament
tractor, tot en una, no s’hauria de separar?
Alcalde, Sr. Carles Palau, a la factura ve tot junt, però es separa per cada partida.
Sra. Secretària Interventora, pressupostàriament ho separem.
Sr. Miquel Campàs, estic d’acord que es separi comptablement, però aquí només ho veiem en
una, per saber el tipus de despesa de cada partida.

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

Sra. Rosa Buira, s’han enviat les dos juntes.

ACTES PLENS 2018

Sr. Antonio Rispa, que les actes de junta de govern arriben molt tard, perquè es va quedar que
ens les enviaríeu i no s’està fent.

Sr. Miquel Campàs, una altra del senyor Barberà Chamarro, Xavier, que fica porta bosses femers
animals, trofeu commemoratiu i retolar furgoneta.
Alcalde, Sr. Carles Palau, lo dels gossos és la caminada que va fer la Nadir, i lo de retolar la
furgoneta ja pujava això, per tant, no pot ser que estigui aquí inclòs, perdó, a la furgoneta grossa
sí es va fer algo.
Sra. Rosa Buira, vol comentar que a la junta de govern del 17 d’abril, el senyor Folguera diu que
es va rebre de la Sindicatura de Comptes recordatori sobre la tramesa d’informació de
reparaments, i voldria saber quina és aquesta informació i si són els reparaments o informació
addicional.
Alcalde, Sr. Carles Palau, no ho diu el David; aquestes informacions són els temes que repassem
amb la secretària del tema del registre.
Sra. Secretària Interventora, cada any s’han d’enviar els reparaments a la Sindicatura de
Comptes, sempre fan un recordatori igual que al Compte General que li diuen a les entitats locals
el termini per presentar-ho.
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Sra. Secretària Interventora, això passa a molts proveïdors, si vols pots consultar la factura i allí
ho tindràs detallat.

Sra. Rosa Buira, tenia entès que dins el compte general ja es presentaven els reparaments, com
alguna vegada ens havíeu dit.
Sra. Secretària Interventora, van per separat, s’envien els reparaments i després dins el compte
general també hi són els reparaments, si es vol, però obligatòriament s’han d’enviar els
reparaments. Ho recorden a tothom. Quan vostès estaven aquest recordatori també hi era, és
anual.

DESÈ.- MOCIONS

L’Administració educativa té la responsabilitat de planificar l’oferta de places escolars de
secundària en el centre o centres als quals adscriu les escoles de primària. Aquesta
planificació ha de garantir una plaça escolar pública per a tot l’alumnat que cursa 6è de
Primària a una escola pública, independentment de l’opció que finalment escullin els
pares o tutors legals.
Les escoles Arnau Berenguer d’El Palau d’Anglesola, Joaquin Palacín de Bellvís, La
Bassa de Torregrossa, Minyons d’Urgell de Fondarella, Ramon Farrerons de Bell-lloc
d’Urgell i Sant Miquel de Miralcamp estan adscrites a l’Institut La Serra de Mollerussa, i
aquesta és la seva única adscripció. Per això cal que l’Institut La Serra garanteixi una
plaça escolar per als infants d’aquests centres educatius.
La previsió d’escolars de primària adscrits a l’Institut La Serra per als propers 9 cursos es
situa entre 109 i 122 alumnes, als quals cal sumar-hi els possibles repetidors o l’alumnat
amb necessitats educatives no adscrit però que hi tingui preferència. Per la qual cosa,
l’oferta necessària de grups és de quatre.
La proposta dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida per al curs 2018-19 i
següents és de tres grups, oferta insuficient per garantir-hi l’escolarització dels nostres
fills i filles, la qual cosa, a més, contradiu el dret dels pares d’escollir centre i els mena a
pensar també en altres.
Aquest canvi en els criteris que tradicionalment s’han aplicat per a l’oferta de grups en el
moment de començar els procés de preinscripció només s’estén des de la voluntat de
modificar la planificació escolar i desplaçar alumnat als altres centres de Mollerussa.
La decisió dels Serveis Territorials comporta escolaritzar l’alumnat de l’Institut La serra a
ràtios molt per sobre de la resta de centres públics del territori i disminueix els marges de
gestió en l’oferta curricular o en les mesures d’atenció a l’alumnat, per tant va en
detriment de la qualitat del servei educatiu.
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“Presidenta AMPA INS La Serra; presidenta AMPA Esc. Arnau Berenguer del Palau
d’Anglesola; presidenta AMPA Esc. Ramon Farrerons de Bell-lloc d’Urgell; president
AMPA Minyons d’Urgell de Fondarella; presidenta AMPA Esc. Joaquim Palacín de Bellvís;
tresorera AMPA Esc. Sant Miquel de Miralcamp; presidenta AMPA La Bassa de
Torregrossa; director de l’INS La Serra, presenten la següent moció per tal que sigui
debatuda i votada en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.

ACTES PLENS 2018

1. MOCIÓ SOBRE L’OFERTA EDUCATIVA DE SECUNDÀRIA A MOLLERUSSA

De fet, l’article 16 del Decret 132/2010 estableix que una unitat escolar (grup-classe) a
educació secundària obligatòria haurà de tenir, com a màxim, 30 alumnes. De
mantenir-se aquesta proposta la ràtio per aula es situaria al voltant de 33 alumnes, quan
aquest increment del 10% només es contempla per atendre necessitats immediates
d’escolarització de l’alumnat d’incorporació tardana o canvis de domicili.

Primer: Demanar als Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida i a la Direcció General
de centres públics que mantingui els quatre grups a l’Institut La Serra per garantir que
totes les famílies de les escoles adscrites tinguin el dret a disposar-hi d’una plaça escolar
d’Educció Secundària Obligatòria.
Segon: Defensar l’actual adscripció de les Escoles a l’Institut La Serra i, si s’escau,
rebutjar l’assignació de l’alumnat de la mateixa població en centres diferents.
Tercer: Demanar que a l’hora d’aprovar l’oferta educativa o de proposar modificacions del
mapa escolar es tingui en compte els òrgans de consulta i participació de la comunitat
educativa.
Quart: Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament i a les AMPES.”

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

Per tot això exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, que aprovi els
següents ACORDS:

ACTES PLENS 2018

L’Institut La Serra ha esdevingut el referent a l’ensenyament secundari per a les famílies i
els escolars d’aquestes poblacions, i de bona part de la comarca, gràcies a l’esforç i al
saber fer de l’AMPA i del Claustre de professorat que ha forjat un centre de qualitat a
partir, gairebé, del no-res guanyant-se la confiança dels pares i mares, cosa que s’ha vist
reflectiu en l’increment de matrícula. I considerem que s’ha de conservar en l’imaginari
col·lectiu.

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Carles Palau, aquesta moció sorgeix arran de la polèmica que es va crear de que
l’Institut La Serra es quedés amb 3 línies, però el Departament d’Ensenyament va rectificar i
actualment es quedarà amb les 4 línies; però ho passem en votació per a que continuï així.
Sr. Antonio Rispa, però si ja està aprovat ja està.
Sra. Rosa Buira, aquesta moció ve a conseqüència de que l’institut es quedés amb tres línies, el
departament degut al número d’inscripcions va decidir que s’hauria de fer un altre institut a
Mollerussa, i el departament va rectificar les línies de cada institut. La decisió no va agradar i per
aquest motiu es va intentar presentar aquesta moció, a conseqüència d’això el delegat va decidir
retirar aquesta proposta, aquest any es quedaria igual, i de cara a l’any vinent, es tornaria a
valorar i es decidiria el que calgués, però sempre consensuant i consultat a les parts implicades.
Per tant no hi ha cap problema; el problema està solucionat i no existeix.
Alcalde, Sr. Carles Palau, es presenta en aquest Ple perquè es va entrar una vegada ja s’havia
solucionat, i és el primer Ple ordinari. I com a mínim, a Bell-lloc, no es pot permetre que es

35

Codi Validació: 4WND77L6N2PWHCDAMWXF67479 | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 35 de 42

Debat

redueixin les línies i que els nens del poble no poden anar a instituts separats. I que tinguin clara
la postura de Bell-lloc d’Urgell.
Sra. Rosa Buira, el departament pren unes decisions i a vegades lesionen aquest drets, i no s’ha
quedat cap inscrit sense plaça.
Alcalde, Sr. Carles Palau, si no s’hagués mantingut la pressió davant el departament, jo crec que
s’hauria quedat amb tres línies, amb aules sobre ocupades, i gràcies a la pressió.
Sra. Rosa Buira, no va haver temps de passar-ho per cap Ple, perquè les reunions es van fer en
dijous i dilluns el departament ja havia tirat enrere.

Sr. Miquel Amorós, hi ha un punt que penso que és molt important, que és el punt número 3, que
quan s’hagi de fer una modificació es segueixi el procediment que toqui, i les consultes que
toquin, i això si que fa referència a altres anys.
Sra. Rosa Buira, això és el compromís que va fer el departament.
Sr. Ramon Cònsola, suposo que imperarà el sentit comú, i aprovar una moció que ja està
reparada no té sentit.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta d’aprovació de la moció sobre l’oferta educativa de Secundària a
Mollerussa, aquesta es rebutja per majoria absoluta dels membres assistents de la corporació.

ACTES PLENS 2018

Sra. Rosa Buira, però és una moció que no porta enlloc.

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, hi ha ajuntaments que han aprovat aquesta moció.

Vots en contra:
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

2. MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ I LA UNIVERSALITZACIÓ DE
L’ATENCIÓ SANITÀRIA
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern de l’Estat espanyol ha presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei
9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària
amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
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Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.

Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema Nacional de
Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per garantir l’accés, la
gratuïtat i la universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius més vulnerables.
Per tots aquests motius, el grup de Bell-lloc es Mou – Acord Municipal a l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell proposa d’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del Govern
de l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del Parlament
de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons
públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Segon. Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat amb la
utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de
Catalunya expressada a través dels nostres legítims representants al Parlament de
Catalunya.
Tercer. Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la gratuïtat
que garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la llei
recorreguda, al nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes de dret
internacional subscrits per l’Estat espanyol.
Quart. Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d’aquest
model davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una societat
oberta, diversa i inclusiva.
Cinquè. Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom” impulsat
per professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la salut.
Sisè. Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Departament de Salut, al CatSalut i a les
entitats municipalistes del nostre país (ACM i FMC).”
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L’aprovació de la Llei 2/2017 va deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va
suposar un atac competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la sanitat
que no compartim.

ACTES PLENS 2018

Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la nostra
societat ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen la
universalització de l’atenció sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la salut de
totes les persones està recollit i emparat a la Declaració Universal dels Drets Humans i a
d’altres resolucions i normes de dret internacional que han estat subscrit per l’Estat
espanyol i que clarament el posen en evidència pel fet de recórrer al Tribunal
Constitucional.
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Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de l’Estat
que contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la voluntat de les
catalanes i els catalans representats en el Parlament de Catalunya. De fet, el Parlament
de Catalunya el que fa quan legisla tan amb la Llei 21/2010 com en la citada del 2017, és
complir fil per randa el que disposa l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya:
“Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis
sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixin les lleis”.

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Antonio Rispa, crec que és molt complicat això, perquè hi ha persones que se n’aprofiten de la
sanitat i tenen diners per poder-ho pagar. Jo m’abstindré.

Votacions
Es sotmet a votació la proposta d’aprovació de la moció en defensa del model sanitari català i la
universalització de l’atenció sanitària, aquesta s’aprova per majoria simple dels membres
assistents de la corporació.
Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
Abstencions:
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

3. MOCIÓ-DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN MOTIU DEL 28 DE JUNY
“El 28 de juny de 1969, el col·lectiu LGTBI va iniciar la lluita pels seus drets arreu del
món a partir de la rebel·lió que va generar els fets d’Stonewall, a la ciutat de Nova York,
quan gais, lesbianes i trans es van enfrontar a la policia durant dies en protesta per la
persecució que patien. També el 26 de juny de 1977, més de 5.000 persones es van
manifestar a La Rambla de Barcelona en la que va ser la primera manifestació de l’Orgull
LGTB del nostre país. Aquesta marxa, organitzada pel FAGC reivindicava la derogació
de la “Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social”, una llei franquista destinada a la
repressió i el càstig de les persones homosexuals.

38

Número : 2018-0007 Data : 10/09/2018

Sr. Ramon Cònsola, hi ha molta gent que s’empadrona aquí, aconsegueix la targeta sanitària,
marxen al seu país, i se n’aprofiten de la sanitat d’aquí. I el que deixa un poble sa és una
alimentació bona.
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Sr. David Folguera, és un deure moral, el tema sanitari impacte directament a la població. El que
els estrangers s’aprofiten de la sanitat no està demostrat.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, també ens abstindrem, no estem ni a favor ni en contra, crec que això
s’hauria d’afrontar des d’una altra vessant, els governs haurien de ser més madurs i valents i fer
un referèndum i que el poble decidís si s’ha de donar gratuït o no. Hi haurà caiguda d’ingressos,
per part dels carburants, tenim el tema de les pensions que no es poden pujar, els governs
haurien de dir on es destinen cada partida; i si la gent està d’acord en ajudar endavant. Estic
d’acord en ajudar a la gent, però amb una mica d’ordre.

Quatre dècades després, el col·lectiu LGBTI ha assolit de forma desigual el
reconeixement legal dels seus drets en alguns països del món, sense oblidar que l
´orientació sexual i la identitat de gènere encara és perseguida i castigada a molts
estats, fins i tot amb la pena de mort. En molts d’altres, el col·lectiu viu en una situació de
desprotecció, al no disposar d’un marc legislatiu que garanteixi els seus drets o patir-ne
alguns que permeten i donen cobertura a la LGTBIfòbia.

Per tots aquests motius, el grup de Bell-lloc es Mou – Acord Municipal a l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell proposa d’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- El Ple de l´Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell referma la seva declaració com a
municipi respectuós amb la diversitat sexual i de gènere i s´adhereix a la commemoració
que les entitats i institucions del nostre país celebraran en motiu del 28 de juny, dia per l
´alliberament o l´orgull de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.
Segon.- El Ple municipal acorda posar en un lloc visible la bandera o penó amb els
colors de l´arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de persones
LGTBI.
Tercer.- El consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones de
viure en igualtat de drets i en la diversitat afectiva i es compromet a treballar en la
normalització social del col·lectiu de persones LGTBI.
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Un marc legal que s’ha d’acabar de desplegar per tal de garantir la seva aplicació
efectiva en tots els àmbits i territoris i que ens ha d’ajudar a combatre l’homofòbia que
encara perviu a la nostra societat, garantir els drets de les persones més vulnerables del
col·lectiu com les persones joves, la gent gran o les persones trans, així com
implementar polítiques en favor de la diversitat sexual i de gènere que tinguin efectes
positius sobre el conjunt de la societat.
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Durant els darrers anys al nostre país s’han produït importants avenços a partir del dret
al matrimoni entre persones del mateix sexe, el dret dels infants a ser adoptats i formar
part de famílies diverses i la creació per part del Govern de Catalunya de polítiques
adreçades específicament a aquest col·lectiu. Catalunya va ser pionera amb l’aprovació
de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i recentment també s’ha
aprovat recentment la Llei pels Drets de les Persones LGTBI de les Illes i la Llei pel Dret
a la Identitat i l’Expressió de Gènere del País Valencià.

ACTES PLENS 2018

L’atac a la desfilada del Pride de Jerusalem el 2015, l’atemptat homòfob contra el
col·lectiu LGTBI, perpetrat a la ciutat d’Orlando (i que va costar la vida a més de 50
persones), o la persecució i detenció de gais, lesbianes i trans a la República de
Txetxènia, són la mostra que les persones LGTBI són al punt de mira del fanatisme, i
que l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia o la transfòbia continuen estant molt arrelades a
la nostra societat.

Quart.- El consistori es compromet a lluitar contra la LGTBIfòbia i a desplegar i aplicar la
Llei11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia al nostre municipi.
Cinquè. Comunicar aquest acord per via electrònica a la Generalitat de Catalunya, així
com a la Mesa i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.”
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sr. David Folguera, la repressió que reben moltes persones per la seva sexualitat, no es pot
acceptar i continuarem estant al costat d’aquest col·lectiu.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta d’aprovació de la moció – declaració institucional en motiu del 28
de juny, aquesta s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la corporació.
Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.

ACTES PLENS 2018

Sra. Rosa Buira, som respectuosos amb la diversitat sexual, per tant, també votarem que sí.
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Sr. Antonio Rispa, votaré que sí, ja que estic a favor.

5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.

ONZÈ.- PRECS I PREGUNTES
Sr. Antonio Rispa, està en marxa el tema de la furgoneta?
Alcalde, Sr. Carles Palau, sí, bé hem d’esperar a l’aprovació del pressupost, però està en marxa,
ja l’hem encomanat.
Sr. Miquel Campàs, al darrer Ple es va parlar de les festes locals, vau dir que ho portaríeu a
aquest Ple, no ho heu pogut preparar o com ho teniu?
Sr. David Folguera, ja ho parlarem dimarts. Hem fet un estudi dels diferents anys de com s’han fet
les festes i no s’ha seguit mai la mateixa línia; per això ho podíem parlar dimarts, tancar el tema i
portar-ho al pròxim Ple.
Sra. Rosa Buira, hi ha algun ajuntament que ha proposat fer festa l’1 d’octubre.
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1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

Alcalde, Sr. Carles Palau, per aquí anem també.
Sr. Miquel Campàs, el tema del bar de la Cultural?
Alcalde, Sr. Carles Palau, tinc el vostre escrit i estem treballant.
Sr. Miquel Campàs, al Ple del 9 de maig, vaig fer una pregunta sobre la llosa de les piscines,
saber si tens l’informe per escrit del tècnic.
Alcalde, Sr. Carles Palau, tens raó, no.

Alcalde, Sr. Carles Palau, el tema el contesto jo, aquell dia la directora va tenir una problemàtica
familiar, ens va avisar a les 7 del matí, i necessitaven algú de 8:30 a 9:30, llavors a qui trobem a
aquella hora i vaig demanar a una de les administratives que durant aquella hora fes tasques de
suport perquè a la llar només hi havia dos persones i era l’hora d’entrada, ja sé que no és titulada
però qui trobes a les 7 del mati per a que vagi a treballar a les 8:30?
Sra. Rosa Buira, no hi ha una altra persona que treballa a la llar d’infants amb un altre horari?
Alcalde, Sr. Carles Palau, era el seu primer dia, i vaig creure que no trucar-la, i a més, les
jornades reduïdes no poden fer hores extres.
Sra. Rosa Buira, si ens poséssim amb la legalitat, no sé que seria més legal, enviar a algú sense
titulació o que una persona titulada faci una hora més.
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Sra. Rosa Buira, volia preguntar a la regidora d’ensenyament, l’altre dia a la llar d’infants hi va
anar una administrativa de l’ajuntament a fer una suplència.

ACTES PLENS 2018

Sr. Miquel Campàs, després incidint amb el cotxe, el Nissan si que entra per l’ACM i a més a més,
aquest cotxe val 12.600 euros i l’ACM el permet pagar a terminis, i és una mesura a estudiar per
l’equip de govern.

Sr. Ramon Cònsola, el tema de la claveguera del carrer la Llacuna, tu, David, com a veí vas fer
bé, però veïns del carrer Jacint Verdaguer també tenien problemes, i després de molt temps es
va poder solucionar, és el tema de la celeritat. També dic que si això hagués sigut al revés, avui
les xarxes s’omplirien de porqueria, tirant-nos-la contra nosaltres.
Mirant les comissions de govern, fas una proposta als Tossalets, el 15 de maig es fa un projecte,
us heu deixat morir o abandonat, i ara feu un projecte per una millora en una zona protegida, una
cosa que havien fet un altres que s’havia criticat per part vostra, en aquest cas, això se’ns va
pagar. Deu ser perquè s’atansen les eleccions i s’ha de fer alguna cosa. Encara recordo de la
critica que vas fer del cartell de la via, de la passarel·la, del cartell de Bellvís, del comentari que
s’havia ficat en campanya electoral; igual que el parc del carrer Sant Jordi, quan ara hi va tot el
poble.
Sr. David Folguera, a les xarxes les coses es signen.
Alcalde, Sr. Carles Palau, el proper dia, perquè no ho portes, per saber exactament el que ha
escrit ell.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, estem parlant d’un dia puntual per una urgència.

Sr. David Folguera, sobre el tema de la claveguera, del carrer on visc, hi havia molts problemes
d’embussaments, i es va passar la càmera, s’havia d’actuar; la diferència del carrer Jacint
Verdaguer, quan es va passar la càmera allí no hi havia cap desperfecte, la tuberia es veia bé.
Sr. Ramon Cònsola, tu dius que allí estava bé, jo dic que no, allí les cases s’inundaven de
porqueria, no una, bastantes, jo em queixo de la celeritat.
Sr. David Folguera, sobre el tema del projecte dels Tossalets, si es deixa com un espai natural, el
que s’ha fer durant aquests anys es naturalitzar, a nosaltres ja ens està bé com espai de reserva,
el projecte no va més enllà d’això, el projecte no transforma res, inclou diverses coses, és una
proposta.

Sr. Miquel Amorós, jo crec que el projecte que es va fer al seu moment estava bé, però s’ha de
tenir clar el que és un jardí o un espai natural, i és normal que a l’estiu estigui sec. Es van fer
coses ben fetes, però particularment arbres jo no en plantaria.
Sr. Ramon Cònsola, no hem queixo del que voleu fer, em queixo de l’abandonament que s’ha fet.
Hi ha dos abocaments al carrer Jacint Verdaguer, Josep Tarradelles, us entrarem un escrit amb
les fotos.
Alcalde, Sr. Carles Palau, estem fent ordres d’execució per a que ho netegin, però de totes
maneres trucarem als agents rurals per a que aixequin acta.
Sr. Ramon Cònsola, avui he rebut una carta, pel tema d’un senyor que va tirant aigua als camins, i
treballs agrícoles, segons la teva carta, m’has contestat que va a la partida de camins, que ja ho
trobo bé, que vagi a camins. El tema de incompatibilitat, no ho pregunto pel tema polític, quan una
persona treballa per l’ajuntament, et pregunto si aquesta persona ho pot fer; no et pregunto per
les incompatibilitats polítiques. Em queixo del concepte de la factura. Et demano que em donis
una resposta correcta.
Alcalde, Sr. Carles Palau, en aquell Ple, ja et vaig donar una resposta correcta, repassat l’acta i si
necessites algun aclariment ja te’l donaré.
No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-tres
hores i trenta-sis minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.
Vist i plau
L’Alcalde
Carles Palau Boté

Secretària interventora
Elena Bergés Martín

(aquest document està signat electrònicament)
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Sr. Ramon Cònsola, jo em queixo dels que desforesten. Els boscos els ha plantat la gent.

Codi Validació: 4WND77L6N2PWHCDAMWXF67479 | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 42 de 42

Sr. David Folguera, ha crescut el que ha agafat, allà sota era un abocador, ja et passaré el
projecte.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, el que seria normal es que es conservés, no com ara que s’ha deixat morir
tot el que hi havia.

