
08/18 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 11 de juliol de 2018

Identificació de la sessió

Núm.: 08/2018 
Caràcter: Ordinària 
Data: dimecres, 11 de juliol de 2018
Horari: de les 22:00 a les 00:02 hores 
Lloc: Sala de Plens

A la  Sala  de  Plens  de  la  Casa  Consistorial  de  l’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell,  essent  les 
vint-i-dos hores del dia 11 de juliol 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.

Assistència i quòrum 

Assistents: 
Carles Palau Boté Alcalde, BM-AM
Rosa Mª Romà Navarro 1a Tinent d’Alcalde, BM-AM
David Folguera Casas 2n Tinent d’Alcalde, BM-AM 
Miquel Amorós Folguera Regidor, BM-AM 
Ramon Cònsola Palau Regidor, CDC
Miquel Campàs Pla Regidor, CDC
Jaume Amorós Bonet Regidor, CDC
Rosa Mª Buira Castell Regidora, CDC
Brigit Jubillar Jové Regidora, CDC
Antonio Rispa Fàbrega Regidor, PPC 

No assistents (excusada): Nadir Castells Gené regidora BM-AM 

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  
deu 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 l’acta de la sessió anterior (13/06/2018)

2. Expedient  207/2018. Aprovació del  pla econòmic financer  de l’ajuntament  de Bell-lloc 
d’Urgell per període 2018-2019
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3. Expedient  95/2018.  Aprovació  de  la  Modificació  d’Ordenança  Fiscal  Reguladora  de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

4. Expedient 170/2018. Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 5 del pressupost  
de l’exercici 2017 prorrogat per l’exercici 2018 en la modalitat de crèdit extraordinari i  
suplement de crèdit, així com les bases d’execució del pressupost prorrogat

5. Expedient  202/2018.  Aprovació  de  l’aixecament  del  reparament  formulat  per  la 
Intervenció

6. Expedient 38/2018. Aprovació de la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats 
que  aquest  ajuntament  té  atribuïdes  en  matèria  de  recaptació  en  via  executiva  de 
determinats ingressos de dret públic

7. Expedient 71/2018. Aprovació de les dates de festes locals corresponents a l’any 2019

8. Dació en compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local

9. Mocions

10è. 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.

Desenvolupament de la sessió

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  13/06/2018,  i  resta  pendent  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 del Ple Ordinari de 13/06/2018.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sra. Brigit Jubillar, proposa les següents esmenes a l’acta:
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Al  punt  3r,  pàgina  10,  després  del  segon  paràgraf  que  parla  la  Sra.  Nadir  Castells,  fa  una  
intervenció el Sr. Ramon Cònsola que comenta: “jo crec que no”.

Abans de les votacions i després de la intervenció del  senyor Alcalde, la Sra. Rosa Mª Buira  
comenta: “sortosament les professionals que tenim a la Llar d’Infants fan una tasca excepcional.  
Quant  nosaltres governàvem a l’ajuntament,  la oposició  ens va criticar  molt  construir  una llar  
d’infants municipal i ens va dir reiteradament que no la faríem”. 

Al punt 4t, pàgina 12, després de la primera intervenció en el debat de la intervenció de la Sra.  
Rosa Mª Buira, s’ha d’afegir: “nosaltres ja hi hem anat una vegada davant del jutge perquè deien  
que cobràvem il·legal i  si  la secretària ha fet un reparament a nosaltres no ens toca assumir  
aquesta responsabilitat”.

A la pàgina 13, després del 4t paràgraf, continuant amb la explicació de la Sra. Rosa Mª Buira, “el  
dia 30 vau convocar un ple per un punt, en un ajuntament s’ha de preveure que puguin sorgir  
aquestes despeses”.

Seguidament el Sr. Ramon Cònsola intervé i falta posar:  “aquestes factures no s’entenen gens.  
Nosaltres actuarem amb conseqüència”.

Després del 10è paràgraf el Sr. Ramon Cònsola intervé i diu: “ens vau tractar de narcotraficants,  
la ferida és molt gran i el senyor alcalde respon encarregat de que continuï oberta”.

Seguidament intervé el Sr. Miquel Campàs i falta afegir: “ja us vam deixar passar unes factures”.

Després de l’últim paràgraf que fa la secretària intervé la Sra. Rosa Mª Buira i comenta:  “per 
l’aprovament del pressupost si jo necessito algú per fer la meva feina jo me n’encarrego d’intentar  
guanyam 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 tots els interessos del  
poble per nosaltres és prioritari”.

A la pàgina 17, en el debat després de la primera intervenció que fa el Sr. Ramon Cònsola falta  
posar: “sempre te’n fots David. Si ho tenim que acceptar tenim una trobada i en parlem i ens ho  
expliqueu”.

A la pàgina 18, a la primera intervenció que fa el Sr. Ramon Cònsola, s’ha de canviar “parlar” per 
“debatre”.

A la intervenció que fa el Sr. Jaume Amorós, s’ha de canviar “vam portar temes a negociar”.

Abans  de  les  votacions  intervé  la  Sra.  Rosa  Mª  Buira  i  comenta:  “una  qualitat  dels  bons 
negociadors és la humilitat”.

Sra. Rosa Mª Buira, el  que se val  a dir és que aquesta acta la transcripció literal  és bastant 
llunyana,  suposo  que  el  senyor  alcalde  si  també  l’ha  revisat,  que  sabem  que  les  revisa 
exhaustivament te n’hauràs donat compte de que realment la redacció literal no hi és i ja com a 
últim exemple a la pàgina 35 hi ha una intervenció de la Sra. Rosa Mª Buira i una altra del senyor  
alcalde que estan canviades d’ordre, perquè el senyor alcalde diu  “hi ha ajuntaments que han 
aprovat aquesta moció” si recordes jo vaig dir aquesta moció no es pot aprovar perquè la reunió 
que dilluns es va fer al departament ja ho havia tirat enrere, està ficat en diferent ordre, primer va  
ser la teva intervenció i després jo vaig respondre això, està una mica embolicada.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no et puc dir en aquest moment concret.
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Sr.  David  Folguera,  al  final  és  un  acta,  és  un  resum,  per  exemple  les  intervencions  de  dos 
pàgines, estan resumides en quatre línies, tampoc cal ficar més palla, i si algú ho vol s’afegeix.

Sr. Ramon Cònsola, lo de la palla ho deus dir per tu.

Sr. David Folguera, si ho dic per jo.

Sr. Ramon Cònsola, al Ple tot el que diem es palla, doncs.

Sr. David Folguera, estic dient que tot el que es pot dir en dos fulls es palla, el resum en quatre 
línies, per mi ja està bé, ja et dic concretament el que jo he dit. Si vosaltres heu fet les al·legacions  
que heu fet, és perquè voleu que allò hi constés.

Sr. Miquel Campàs, sempre hem repetit que a les actes s’ha de reflexar no un resum sinó el que  
es diu, perquè tornem a repetir, no tothom veu el vídeo, algunes persones llegeixen això i el vostre 
resum és molt diferent del nostre resum, per tant, no resumim tant i fem l’acta del que està parlant.

Sr. Ramon Cònsola, jo perdona, m’he sentit ofès i menyspreat, perquè moltes coses de les que 
hem rectificat són nostres, i segons tu som palla, nosaltres fem de pallassos o que.

Sr. David Folguera, jo no t’he dit que feu de pallassos.

Sr. Ramon Cònsola, una mica de respecte.

Sr. David Folguera, respecte tot, el que estic dient és que la meva intervenció era de dos fulls i jo  
amb el resum que s’ha fet, jo ja ho tinc bé. Si hagués volgut ficar algo més, ja ho hagués ficat.

Sr. Ramon Cònsola, si convé només les quatre paraules que vas dir tu i prou, i el demés tot es  
palla.

Sr. David Folguera, jo no ho he dit això.

Sr. Ramon Cònsola, doncs jo ho he entès així.

Sr. Miquel Campàs, és el que està reflexat aquí, a l’acta aquesta.

Sra. Rosa Mª Buira, en definitiva, ens ha sorprès que últimament les actes eren bastant literals i 
aquesta hem tornat als temps més antics, demanaríem que tornem a la normalitat, de fa un parell  
d’actes.

Alcalde, Sr. Carles Palau, només una puntualització Miquel, l’acta no és nostra ni vostra és l’acta  
que fa secretaria i és l’acta del Ple, no és nostra ni vostra.

Sr. Miquel Campàs, qui fa el resum.

Alcalde, Sr. Carles Palau, secretaria.

Sr. Miquel Campàs, i com és que fins ara era tot el que es deia, i ara no.

Alcalde, Sr. Carles Palau, secretaria al seu dia ja va explicar els motius de com havien de ser les  
actes i crec recordar que va dir que intentaria complir el que va dir el Ple que fossin literals però  
evidentment hi ha vegades que es pot complir i altres que no es pot complir. 
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Votació

Es sotmet  a  votació  la  incorporació  de les  esmenes  exposades  anteriorment  a  l’acta  del  Ple 
ordinari de data 13/06/2018, aquestes s’aproven per unanimitat dels membres assistents de la 
corporació.

Vots a favor:

4 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr. 
Miquel Amorós.

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 PPC, Sr. Antonio Rispa.

SEGON.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA ECONÒMIC FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE 
BELL-LLOC D’URGEL PER L’EXERCICI 2018-2019

ANTECEDENTS

Per Provisió d’Alcaldia de data 15 de juny de 2018 s’inicia l’expedient per a l’aprovació del pla 
econòmic financer, d’un any, per al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu 
del deute públic i la regla de la despesa.

La liquidació del pressupost aprovada no assoleix l’objectiu de la regla de la despesa, ja què la 
despesa computable de l’exercici  2017 supera en 133.627,10  euros  el  límit  de la regla  de la 
despesa calculada d’acord amb la liquidació de l’exercici 2016.

La secretària interventora en data 4 de juliol de 2018 ha emès el corresponent informe.

FONAMENTS DE DRET

Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu 
de deute públic o la regla de la despesa, restaran obligades a formular un pla econòmic i financer  
corrector durant l'any en curs i el següent.

De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de presentar al Ple 
per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan competent disposa de dos 
mesos com a màxim, des de la presentació, per la corresponent aprovació i de tres mesos des de 
la  constatació  de  l’incompliment,  per  la  posada  en  marxa  del  pla.  Posteriorment,  els  plans 
econòmics  financers  seran retuts  a  la  Direcció  General  de Política Financera,  Assegurances i 
Tresor, per al seu coneixement. Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat  que l’establerta  
per les Lleis per als Pressupostos de l’entitat.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.-  Aprovar,  en  els  termes  de  l’article  23.4  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril, 
d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  el  pla econòmic  financer  que aconsegueix 
l’estabilitat durant el període de vigència del pla, detall del qual figura a l’annex.
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Segon.- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera , 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya i publicar-lo, a efectes informatius, al Butlletí  
Oficial de la Província.

Tercer.- Comunicar  el  Pla aprovat  al  Ministeri  d’Hisenda i  Funció Pública,  mitjançant  l’aplicatiu 
PEFEL2. 

Quart.- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Alcalde, Sr. Carles Palau, en primer lloc, llegiré part del contingut del Pla Econòmic Financer de 
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell 2018-2019.

“Antecedents

L’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, no compleix amb l’objectiu de la  
regla de la despesa, ja què el total de la despesa computable de l’exercici excedeix en 133.627,10  
euros el límit de la regla de la despesa calculat d’acord amb la liquidació de l’exercici 2016.

Això és degut, per una banda, a la realització d’una modificació de crèdit pressupostari per dotar  
de major despesa corrent i de capital (no executant-se a 31/12/2017 les inversions financerament  
sostenibles) finançada amb romanent de tresoreria per despeses generals d’exercicis anteriors,  
com a conseqüència de la distribució del superàvit  pressupostari de l’exercici 2016, I  per altra  
banda, la disminució de la recaptació en matèria d’impostos municipals obligatoris (Impost sobre  
béns  immobles  urbans,  rústica  i  impost  sobre  vehicles  de  tracció  mecànica)  avalades  per  
l’aprovació per Ple de la corporació de la modificació de les ordenances fiscals respectives, en  
concret,  la reducció del tipus impositiu de l’impost sobre béns immobles d’urbana, rústica i  de  
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, respectivament.

També és remarcable que l’exercici 2016 es va liquidar amb un marge de compliment de la regla  
de la despesa de 116.388,89 euros, una xifra similar a l’incompliment del 2017, que indica que  
durant aquell exercici es va efectuar menys despesa de l’habitual en comparació amb els anys  
anteriors, fet que ha perjudicat l’exercici posterior.

Aquesta  circumstància,  de  conformitat  a  l’article  21  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  comporta  la  
formulació i  aprovació d’un pla econòmic financer, per l’any en curs i  el següent, per tornar a  
l’equilibri.

Al  mateix article  s’estableix  la informació mínima que ha de contenir  l’esmentat  pla econòmic  
financer que ha de completar-se amb el que estableix l’art. 9.2 de l’Ordre d’1 d’octubre, per la qual  
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF, i que a  
continuació es detalla.

Memòria explicativa de les variacions interanuals en les previsions pressupostàries d’ingressos i  
despeses, amb indicació de les activitats i mesures concretes que s’han d’adoptar en cada exercici  
i els efectes econòmics d’aquestes al 2018 i 2019.

En primer lloc,  al  2018 es preveu que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell  executi  les inversions  
financerament sostenibles provinent de la distribució del superàvit  del  2016, en el  qual durant  
l’exercici  2017 només es va autoritzar la despesa. Així mateix, es preveu l’execució d’algunes  
despeses d’inversions finançades amb romanent de tresoreria per despeses generals o mitjançant  
baixes  per  anul·lació  de  despeses  no  compromeses,  les  quals  es  consideren  necessàries  i  
urgents.  Aquestes  actuacions  s’han  incorporat  al  pressupost  de  l’exercici  2018  mitjançant  
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modificació de crèdit núm. 04/18 per incorporació de romanents de crèdits d’exercici anteriors i  
amb la modificació de crèdit núm. 05/18 via crèdit extraordinari la qual està en tràmit d’exposició al  
públic.  Així  mateix,  es  preveu  una  despesa  d’inversió  en  arranjament  de  camins  finançada  
totalment per subvencions de capital de la Generalitat de Catalunya que s’ha d’executar durant  
l’exercici 2018.

En segon lloc, al 2018 i 2019 es preveu la supressió de la competència impròpia de realització del  
casal de lleure per a infants i joves durant les vacances de nadal, setmana santa i d’estiu. Aquest  
servei del casal de lleure es prestarà pel sector privat mitjançant un conveni de col·laboració entre  
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i l’Associació de Joves Esplai La Costereta pel desenvolupament  
dels casals de vacances del municipi i la cessió d’equipaments municipals formalitzat en data juny  
2018.

En tercer lloc, al 2018 es preveu una reducció dels contractes administratius externs com són el de  
jardineria, telefonia,  enllumenat públic, manteniment ascensors i  mediació d’assegurances pels  
següents motius: en el cas de la jardineria, l’assumpció del servei d’esporga d’arbres per personal  
propi de la brigada; en el cas de telefonia, enllumenat públic, manteniment ascensors i mediació  
d’assegurances, l’actualització dels contractes administratius, ja sigui per fer un nou contracte o  
adherir-se als contractes derivats dels acords marc de l’Associació Catalana de Municipis,  els  
quals suposen una rebaixa important de preus de mercat.

Finalment,  al  2016  es  va  produir  una  jubilació  de  personal  funcionari  de  la  categoria  
d’administratiu,  i  no  s’ha  procedit  a  la  seva  inclusió  ni  cobertura  d’aquesta  plaça  vacant  del  
personal  funcionari,  doncs  el  personal  d’oficina  existent  ha  assumit  la  càrrega  de  treball  del  
personal jubilat.  I al 2017 es va produir l’amortització d’una plaça de personal funcionari de la  
categoria de tècnic del grup A1 existent en la plantilla de personal.

Contingut de l’article 21.2 de la Llei orgànica

Causes d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa

A 31/12/2017  es  compleix  amb  l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària  atès  que  es  disposa  de  
capacitat de finançament per import de 289.320,23 euros.

A 31/12/2017  no  es  compleix  amb  la  regla  de  la  depesa  atès  que  es  disposa  d’un  marge  
d’incompliment de -133.627,10 euros.

En l’aprovació del pressupost prorrogat no s’avalua el compliment de la regla de la depesa ja que  
el control es fa sobre la liquidació del pressupost que s’aprova i la base per avaluar el compliment  
s’obté de la liquidació del pressupost de l’exercici anterior.

Hi ha diversos factors que han contribuït a no complir amb la regla de la depesa a 31/12/2017, el  
més importants:

En data 9 d’octubre de 2017 el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell va aprovar definitivament el  
pressupost  per  l’exercici  2017 i  les bases  d’execució  del  pressupost,  per  majoria  simple  dels  
membres presents, de conformitat amb allò previst a l’article 197 bis de la Llei Orgànica 5/1985 de  
règim electoral general, és a dir, l’aprovació del pressupost vinculat a una qüestió de confiança.  
Fins a  la  data  d’aprovació  definitiva  del  pressupost  per  l’exercici  2017,  aquest  ajuntament  es  
trobava  en  pròrroga  pressupostària  del  pressupost  aprovat  per  l’exercici  2015,  prorrogat  per  
l’exercici  2016,  aplicant-se  els  comptes  aprovats  per  l’anterior  equip  de  govern  (mandat  
2011-2015) i no ajustat a la realitat de la corporació per l’exercici 2017. Per tot això, per prudència  
sota la pròrroga pressupostària, en l’exercici 2016, es va gastar, en termes globals, menys que la  
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mitjana dels exercicis anteriors, esdevenint el marge d’incompliment de la regla de la depesa per  
l’exercici 2017, aproximadament el que es va deixar de gastar l’any 2016.

En data 14 de gener de 2016 el  Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament amb resolució  
expressa una al·legació presentada de la modificació de les ordenances fiscals reguladores de  
l’impost  sobre  béns  immobles  de  naturalesa  urbana,  rústica  i  de  l’impost  sobre  vehicles,  
produint-se una disminució de tipus impositiu aplicable a la base liquidable de l’impost sobre béns  
immobles d’urbana i rústica i una disminució del coeficient a aplicar sobre la tarifa de l’impost de  
vehicles de tracció mecànica, respectivament. L’entrada en vigor de la modificació de l’ordenança  
fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles d’urbana va ser aplicada en l’exercici 2016, en  
canvi, l’entrada en vigor de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns  
immobles de rústica i de l’impost sobre vehicles va produir efectes en l’exercici 2017. Per tot això,  
s’han produït  disminucions de recaptació avalades per aquest  canvis  normatius per import  de  
40.000 euros aproximadament.

En  data  13  de  novembre  de  2017 el  Ple  de  l’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell  va  aprovar  la  
modificació de crèdit núm. 3/2017 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per a  
l’aplicació del superàvit pressupostari de l’exercici 2016 amb càrrec al romanent de tresoreria pera  
despeses generals corresponent als creditors per despeses pendents d’aplicar al pressupost, a  
inversions financerament sostenibles i a despeses corrents i de capital per import de 168.752,62  
euros.  Algunes d’aquestes  despeses es  varen executar  a  l’any 2017 i  altres  s’han incorporat  
mitjançant modificació de crèdit a l’any 2018.

Conclusions

D’acord amb les mesures proposades en el  pla  econòmic financer per l’exercici  2018 i  2019,  
l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell aconsegueix restablir la situació d’equilibri pressupostari assolint  
l’objectiu d’estabilitat, deute públic i complint alhora amb la regla de la depesa, per l’any següent,  
de conformitat amb l’article 21 de la LOEPSF.”

Aquest pla econòmic financer ja es va informar al passat Ple quan es fa lectura del decret de  
liquidació  del  pressupost  del  2017  de  que  teníem  l’obligació  d’elaborar  aquest  pla  econòmic 
financer.

Aquest  pla,  com heu  pogut  comprovar  no  contempla  cap  tipus  de mesura  estructural  ja  que 
l’incompliment  no ve acompanyat  ni  de problemes  financers  ni  de solvència,  tant  sòls  ve per 
l’incompliment de la regla de la depesa.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sr. Antonio Rispa, simplement que els recursos deuen ser els mateixos, perquè si es va baixar 
impostos també es va evitar pagar uns interessos, llavors queda compensat. Res més a dir.

Sra.  Rosa  Mª  Buira,  per  simplificar  una  mica  tota  aquesta  informació  que  suposadament  i  
segurament  és  correcta,  però és  una  informació important,  a  veure si  entre  tots  ho entenem, 
sembla que al pressupost de l’exercici del 2017 no compleix la regla de la depesa i amb marge  
d’incompliment de -133.627,10 euros, degut a que no complim aquesta regla, com ha dit l’alcalde, 
al darrer Ple ja es va comentar, que estàvem obligats a plantejar un pla econòmic financer pels 
exercicis  2018  i  2019  per  tal  de  poder  estabilitzar  el  pressupost  i  a  més  a  més  ho  hem de 
demostrar, com es farà, com s’estabilitzarà aquest pressupost, per tant, al tancament del 2017 
estàvem desquadrats de 133.627,10 euros i ara tenim dos anys per posar-nos al dia. Però hem de 
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planificar com ho farem i raonant molt bé les partides, com ha comentat el senyor alcalde, quan 
ens ha llegit com ho hem de fer per estabilitzar aquestes partides.

Com hem dit moltes vegades el grup del PDeCAT i tossudament la realitat ens dona la raó, sembla  
que a l’equip de govern li manca rigor en el control del pressupost, del que van trobar, que ja ha 
sortit aquí, que al 2016 encara arrossegàvem al pressupost del 2015 i tot això, i al 2017 també, el  
que van trobar i del seu propi, perquè al 2017 ja es va aprovar el pressupost de l’equip de govern.

L’equip de govern al 2015 es va trobar uns pressupostos aprovats, equilibrats i amb funcionament,  
segons l’equip de govern, com ens ha recordat el senyor alcalde, no estaven ajustats a la realitat 
del 2017, a la realitat del 2015 estaven ajustats i molt ben ajustats, a més a més, en vam donar  
mostres.

Tots els crèdits que hi havia estaven pagats, és a dir, un pressupost sense cap tipus de deute; 
precisament la rebaixada que es va proposar al Ple dels impostos va ser perquè van considerar de 
que  ja  que  els  crèdits  estaven  pagats  i  no  es  generaria  aquesta  despesa;  com ha comentat 
l’Antonio; doncs podíem permetre’ns tenir menys ingressos, per tant, tornava a quedar equilibrat.

A més a més es va trobar una romanent important amb efectiu de més de 200.000 euros, al juny 
del 2018 ens venen a dir que com que s’ha desequilibrat el pressupost al 2017, recordo que el del 
2017 ja era el de l’equip de govern, cal fer un pla econòmic per veure com podem regularitzar 
aquesta  situació,  tot  i  que  la  senyora  secretària  ja  els  ha anat  avisant  contínuament  de que 
s’estava desequilibrant, perquè no ha parat de fer informes de reparament, però pel que sembla 
han servit de poc, però tot això al final resulta que és culpa de l’oposició perquè els van obligar a 
baixar el tipus impositiu de l’impost sobre béns immobles, el que hem comentat abans, vam baixar 
el tipus impositiu perquè com que vam considerar de que no es generaria la despesa dels crèdits, 
doncs ens  podíem permetre no generar  uns  ingressos,  per  tant  teòricament  la cosa havia de 
quedar equilibrada, per tant l’oposició no estem d’acord en que la causa d’aquest desequilibri del 
pressupost sigui la rebaixa aquesta dels impostos, perquè tots sabem que quan hem de gestionar  
un  pressupost,  i  més  quan  és  un  pressupost  públic,  i  nosaltres  ens  veiem en  l’obligació  de 
gestionar-lo,  primer  cal  ser  molt  curosos  en  saber  amb quins  ingressos  contem,  i  sabem els 
ingressos però a més a més, han de ser uns ingressos realistes, si hem baixat una part dels 
ingressos, nosaltres ho hem de reflectir al nostre pressupost.

Després aquests ingressos s’han de distribuir per fer la despesa, distribuir-los per partides, però 
aquestes partides no es tanquen, no són definitives, aquestes partides es poden anant canviant, i 
es  poden anant  variant  d’un  lloc a  un  altre,  tots  sabem que quan tenim una  partida i  volem 
modificar-la,  si  ho  fem  d’una  manera  raonada  i  coherent,  doncs  es  poden  modificar,  i  les 
modificacions que ha presentat l’equip de govern de manera raonada i coherent,  l’oposició de 
Bell-lloc sempre les ha aprovat.

Però  això  només  requereix  un  requisit  molt  imprescindible,  que  hi  hagi  un  bon  control  
pressupostari, algú el que gestiona el pressupost ha d’estar molt  al tanto i ha de veure realment 
que és el que està passant, per on estem gastant molt i per on no estem gastant tant, això només 
es pot aconseguir quan un està al tanto del pressupost i vetllant-lo.

El grup del PDeCAT ja vam votar que no a la comissió de comptes del 2017, tampoc vam aprovar  
el compte general del 2017, perquè al seu moment ja ho vam manifestar així, no tenim confiança 
en la gestió econòmica de l’equip de govern. 

Fins ara, fins avui, no tenim cap raó per modificar aquesta desconfiança, tot el contrari, perquè 
sempre que parlem de la gestió del pressupost, surt un nou embolic, ara aquest de que hem de 
presentar un pla de finançament.
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Per tant, avui tampoc donarem suport a aquest pla econòmic financer, no podem ni volem ser 
corresponsables  d’una  gestió  econòmica  que  per  nosaltres  es  caracteritza  per  la  manca  de 
transparència, que això és molt greu en un equip de govern, que fa bandera de la transparència, 
també  considerem  que  aquesta  gestió  econòmica  està  mancada  de  control  i  que  està  molt  
mancada de rigor, per tant, nosaltres votarem que no.

Alcalde, Sr. Carles Palau, unes quantes respostes a la teva intervenció Rosa, parles de comptes 
desquadrats, els comptes no han estat mai desquadrats, els comptes es desquadren quan hi ha 
més despeses que ingressos i no hi ha hagut mai, sempre, els dos exercicis que hem tancat o tres 
han sigut amb superàvit, per tant no podem parlar d’uns comptes desquadrats.

Després parles de que no estan equilibrats, si no estan desquadrats, vol dir que estan equilibrats, 
ho han estat  sempre,  que jo sàpiga,  mai,  mai  he tingut  un  avís  ni  verbal  ni  per  escrit  de la  
secretària conforme el pressupost estava desequilibrat. Una altra cosa es que tingui reparaments  
sobre factures concretes i sobre coses concretes, però això no vol dir que aquests reparaments, 
no és que no vulgui, és que no diuen res sobre equilibri o desequilibri del pressupost. No podem 
parlar,  repeteixo,  de comptes desquadrats  quan de moment  estem tenim superàvit  en tots  els 
exercicis.

Dius  que vau deixar  tots  els  préstecs  pagats,  és  cert,  pressupostàriament  vau deixar  tots  els 
préstecs  liquidats  abans de les  eleccions  del  2015,  podíem entrar  a  discutir  si  ho vau fer  en 
campanya electoral o no, però no és el que estem parlant ara, però cal recordar que nosaltres hem 
tingut  que fer  front  a 25.000 euros comptablement  d’una  part  d’aquests  crèdits  que vosaltres, 
teòricament vau deixar pagats, que per alguna raó no es van comptabilitzar, i els vam tenir que 
comptabilitzar nosaltres, després també hem tingut que retornar 75.000 euros en qüestió d’IVA a la 
Unió  Europea  i  a  Diputació  per  uns  cànons  que  la  Unió  Europea  deia  que  l’IVA s’havia  de 
subvencionar, i tot això també s’ha de tenir en compte, Rosa.

I després, tu Rosa, t’has centrat molt en que nosaltres donem la culpa exclusivament a la baixa 
dels impostos que Convergència i PP va proposar i aprovar al 2015, per l’exercici 2016, no és la 
única raó, és una de les raons, si meu escoltat i si he sigut prou hàbil alhora d’expressar-me i de 
llegir, hi ha vàries raons, entre elles, una d’elles és aquesta rebaixa, que ja ho vaig recordar al seu 
moment, que aquella rebaixa sense parlar-la, sense pactar-la, sense discutir-la amb calma ens 
acabaria portant a una pla econòmic financer, al cap de dos anys aquí estem; i ho vaig dir als  
Plens als dos Plens en que es va tractar aquest tema jo ho vaig dir que acabaríem amb un pla 
econòmic financer.

Repeteixo no és la única causa, una altra causa son les inversions financerament sostenibles que 
es van introduir al final de l’any passat, que no es van realitzar l’any passat, sinó que es realitzaran  
enguany, si s’haguessin pogut realitzar, per temps, l’any passat això ho hagués contrarestat i no 
haguéssim acabat amb el desequilibri, no desequilibri, amb aquesta regla de la despesa de menys  
cent trenta-tres mil euros. 

I l’altre és, que jo crec que és el principal motiu del que ens trobem ara, que és que al 2016, al 
voler ser molt conservadors, perquè no sabíem realment com ens afectaria la rebaixa es va cobrir  
menys despesa del normal. Això que va passar, que el límit de despesa del 2015 el teníem a dalt i 
al 2016 el vam baixar, al 2017 al tornar a gastar més o menys el mateix que el 2015 vam gastar 
molt més que no pas al 2016 i això ha produït saltar-nos aquesta regla de la depesa, en cap 
moment podem parlar de comptes desquadrats, en cap moment podem parlar de desequilibri,  
perquè no és això el que estem tractant ara.

Tampoc deu ser tant dolent un pla econòmic financer, fa dos mesos la Diputació va aprovar un, al  
2014 la Diputació va aprovar un, hi ha molts ajuntaments que els aproven, i molts dels ajuntaments 
que els aproven no tenen els bons números que tenim nosaltres, com són el deute zero, com hem 
recordat, i que hi ha superàvit  cada exercici. Si incomplíssim algun altre aspecte, aquests dos 
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principalment, si que estaríem en una situació greu, però el fet de saltar-te la regla de la despesa, 
no és una situació greu si ho comentes amb qualsevol dels tècnics que tracten aquests temes.

I que és la regla de la despesa, la regla de la despesa és una idea que va treure el ministeri al seu  
dia amb una llei  que els van obligar a fer per pressions de la Unió Europea per controlar els 
ajuntaments, senzillament això, principalment perquè ells no compleixen ja ni amb la regla de la 
despesa, ni amb el tema gasto ni endeutament i la única manera que tenen de controlar el deute  
global de totes les administracions públiques es ficar-nos a coll a les administracions locals, això 
també ho hem de tenir  en  compte.  El  que ens  exigeix  a l’administració local  no ho compleix 
l’administració de l’estat.

Bàsicament això és el que et volia dir, no podem parlar sota cap concepte de desquadre ni de 
desequilibri, senzillament hem de parlar de que l’any passat vam gastar més del que ens marcava 
el gasto que vam fer al 2016.

Sr. Miquel Amorós, volia afegir que a part dels avisos que ens fa la secretària, jo volia recordar que  
al Ple del 2015 on es va aprovar la rebaixa dels impostos, hi havia un informe on la secretària  
d’aquell moment va informar negativament sobre la baixada dels impostos, precisament perquè no 
s’havia fet amb un estudi econòmic concret, vull dir, jo crec que un avís que hi havia era en aquell  
moment,  la baixada d’impostos era convenient  si es feia acompanyada d’un estudi  econòmic i  
financer perquè fos realment una cosa real, i és el que ha comentat l’alcalde, quan et bases en un 
pressupost  que  és  el  del  2015,  que  és  un  pressupost,  primer  que  no  l’has  fet  tu,  que  està 
prorrogat, que no s’adequa segurament a la realitat del 2016 i a la del 2017 i et trobes amb una  
rebaixa dels impostos que, com he dit, no està acompanyat d’un estudi econòmic, on digués la 
rebaixa dels impostos és de tant, evidentment la nostra posició en aquell moment va ser, anem a 
ser conservadors, anem a intentar rebaixar despesa per no quedar desquadrats, precisament per 
no trobar-nos en una situació de no tenir superàvit, sinó al revés més despesa que ingressos, 
llavors al 2016 i 2017 el que passa és això, al 2016 hem baixat molt els ingressos, la despesa 
perdó, i al 2017 al tornar a la situació similar al 2015, aquest percentatge s’augmenta més del que 
et permet aquesta llei que ha comentat el Carles, simplement és això. La rebaixa d’impostos si que 
és una situació que crea desequilibri.

Sra. Rosa Mª Buira, jo només l’últim apunt, pels que utilitzem un vocabulari molt planer ens és 
igual, entre cometes, lo de la regla de la despesa, lo dels comptes equilibrats, lo dels reparaments,  
lo  que  només  entenem,  és  dir,  si  ara  representa  que  estem,  no  sé  si  la  paraula  correcta,  
segurament no és aquesta, desquadrats, però si que surt un número negatiu aquí, menys cent 
trenta-tres mil, això vol dir, doncs que a final d’any, els qui, torno a repetir, utilitzem un llenguatge 
planer, quan al banc veus el menys, vol dir que allò no va com hauria d’anar, per tant, només 
entenem això. 

Si  als  ajuntaments  fa  molt  temps,  i  mentre  vam ser  nosaltres,  mai  vam tenir  que  fer  un  pla  
econòmic financer, les raons poden ser moltes, com has reconegut, no només és aquesta raó que 
vam haver de rebaixar els impostos, també hi ha altres raons, perquè s’ha hagut de fer això, però  
realment és la primera vegada que s’ha de fer,  que vol  dir, que s’ha fet, que vol  dir això, per  
nosaltres ho entenem com una manca de vigilància alhora de la gestió, és la nostra opinió i és la  
nostra manera de veure-ho; continuem pensant que els reparaments que fa la senyora secretària, 
són avisos, estic d’acord que la senyora secretària no t’ha dit mai, noi que se t’està acabant la 
partida, però si et fa un reparament perquè hi ha una factura que no es pot pagar, vol dir que  
aquella partida s’ha acabat, encara que no ho hagis vist, però penso que quan hem tingut tres de 
reparaments, doncs ja el quart no hauria d’arribar, o hauríem de vigilar i la solució és ben fàcil, és  
arribar aquí al Ple, mira aquesta partida la canviem, o l’augmentem perquè l’altra se’ns ha esgotat i 
aquesta tenim superàvit, clar això també vol dir humilitat i reacció i ganes de dir nois potser no ho 
estic acabant de fer bé, però tinc ganes i voluntat de reparar-ho, bé, podríem estar parlant molta 
estona, en llenguatge planer, nosaltres entenem que un pla econòmic financer no és una cosa 
bona, com a mínim és una pèrdua de temps important, per la senyora secretària, per la burocràcia  
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i per les administratives de l’ajuntament, perquè s’ha de passar-hi una bona estona, fent números i  
fent càlculs, per tant, no és una situació normal, i per més que ens ho vulguis vendre, que és una  
cosa que han fet  a molts ajuntaments i  que no passa res. Nosaltres ho entenem així i  no ho 
considerem una cosa bona.

Alcalde, Sr. Carles Palau, només una cosa que ara m’has fet recordar, tal com he explicat el fet  
d’aplicar el  PEF no comporta ni  un empitjorament en els serveis que rep els ciutadans ni  res, 
bàsicament són retallades en despesa, fent contractes nous amb menys depesa i utilitzar algunes 
de les mesures que s’havien pres l’any passat, doncs per poder arribar a aquests objectius.

Sra. Rosa Mª Buira, has utilitzat una paraula, també d’aquelles màgiques, retallades.

Alcalde, Sr. Carles Palau, retallades en depesa.

Sra. Rosa Mª Buira, despesa.

Alcalde,  Sr.  Carles  Palau,  retallades  en  despesa,  no,  t’he  dit  abans  de  dir  retallades,  no 
representarà un empitjorament del  servei,  perquè senzillament és pagar menys de llum, pagar 
menys d’assegurances, etc, etc, però això no empitjora el servei cap al ciutadà.

Sr.  Miquel  Amorós, les retallades sempre s’han anat fent,  quan hem buscat un servei  que ho 
portava un privat, i hem anat a una empresa de l’ACM, això és una retallada si ho mirem d’aquesta  
manera, és buscar el mateix servei a un preu menor.

Sr. David Folguera, i endeutar-te ara no vol dir que l’any que ve et puguis endeutar més, per això  
no és dolent, però bueno.

Sra. Rosa Mª Buira, la secretària no sé si està massa d’acord, amb aquest raonament que acabes 
de fer David.

Sr. David Folguera, amb la regla de la depesa tu ara et mantens aquí, però l’any que ve et pots  
mantenir aquí dalt.

Sra. Rosa Mª Buira, a veure com t’ho diu ara.

Alcalde, Sr. Carles Palau, al 2017 el sostre de la depesa el marca el 2016, del 2017 al 2018, el  
sostre de la depesa el marca el 2017.

Votació

Es sotmet a votació la proposta d’aprovació del pla econòmic financer de l’Ajuntament de Bell-lloc 
d’Urgell  per  l’exercici  2018-2019,  aquesta es  rebutjada per  la  majoria  absoluta  dels  membres 
assistents de la corporació. 

Vots a favor: 

4 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr. 
Miquel Amorós.

Vots en contra:

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

12



Abstencions:

1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

TERCER.-  APROVACIÓ  PROVISIONAL,  SI  S’ESCAU,  DE  LA  MODIFICACIÓ   DE 
L’ORDENANÇA   FISCAL  REGULADORA  DE  L’  IMPOST  SOBRE   CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES

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  15  a  19  especifica  el  
procediment  per  a l’aprovació i  modificació  de les Ordenances  fiscals  reguladores  dels  tributs 
locals.

En  data  14 de març de 2018 per  providència  d’alcaldia  s’inicia  l’expedient  de modificació  de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

En data 14 de març de 2018, la Secretària Interventora municipal emet informe tècnic-econòmic 
sobre la modificació de l’ordenança fiscal proposada.  

Considerant que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

La publicació dels textos actualitzats de les Llei Reguladora de les Hisendes Locals ordenances 
fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la 
Llei  58/2003, de 17 de desembre, General  Tributària, ja que aquestes han de complir la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació  
informativa als ciutadans. 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
entitat,  previsió  aquesta  que  justifica  la  proposta  d’aprovar  i  mantenir  actualitzada,  amb  les 
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general, redactada a l’empara de l’article 106.2 de 
la Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local. 

En data 5 de juliol de 2018, la Secretària Interventora municipal emet informe tècnic-econòmic 
sobre la modificació de l’ordenança fiscal proposada.  

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en sessió ordinària de data 21 de març de  
2018 va rebutjar per majoria absoluta dels membres assistents l’aprovació inicial de la modificació 
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en sessió ordinària de data 11 d’abril  de 2018  
va rebutjar per majoria absoluta dels membres assistents l’aprovació inicial de la modificació de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 
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  l'impost  sobre 
construccions, instal·lacions i obres, en els termes que figura amb la redacció que a continuació es 
recull:
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Article 3r. Base imposable, quota i acreditament

 S’afegeix el següent punt: 

«9. Bonificacions potestatives.

Es concedirà una bonificació de fins al 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions,  
instal·lacions o obres que siguin declarades  d'especial interès o utilitat municipal per concórrer  
circumstancies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin.  
Correspon aquesta  declaració  al  ple  de la  corporació  i,  amb la  sol·licitud  prèvia  del  subjecte  
passiu, s’ha d’acordar per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

En  aquest  impost  s’apliquen  les  bonificacions  a  les  obres  i  instal·lacions  que  es  declaren  
d’especial interès o utilitat municipal per les causes següents:

Circumstàncies culturals i historicoartístiques:
-Subjectes  passius  que  realitzin  obres  de  rehabilitació  de façanes d’edificacions  
amb 20 anys o més d’antiguitat o que estiguin classificades com a Béns Cultural  
d’Interès Local.

95%

Circumstàncies de foment a l’ocupació:
-Subjectes  passius  que  realitzin  obres  d’embassaments,  xarxes  de  reg  i  altres  
infraestructures destinats a usos de desenvolupament agrari.

95%

-Subjectes  passius  que  realitzin  qualsevol  actuació  en  finques  agrícoles  per  al  
desenvolupament agrari com ara moviments de terres, drenatges, retoc de marges,  
tuberies de reg i altres actuacions o millores per al desenvolupament agrari.

95%

>> 

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.

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.

No obstant això el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Sr. Antonio Rispa, estic d’acord amb la bonificació, però no amb la manera que es fa, perquè ho 
veig molt complicat, molt engorrós i pot portar moltes històries, perquè per exemple jo per demanar 
un permís d’obres no ho passaria per un ple, ara imaginat et demano un permís d’obres i en tot el  
mes d’agost no hi ha Ple, passarà al mes de setembre, i no em donaran el permís fins a l’octubre o 
el novembre, i ara el paleta ja ha marxat, després una altra cosa que jo veig, que no és gaire 
normal, que li puguem dir a un senyor que li fem una bonificació perquè la casa té vint anys, és 
molt relatiu això, a lo millor l’ha reformat i llavors donar-li bonificacions, això ho hauríem de parlar i 
posar-ho més clar, jo continuaria que el permís d’obres fos com fins ara que no s’hagués de pagar 
i si s’hagués de pagar que fos una taxa petita que tothom fos igual i ja està, perquè no hi hagi més  
coses.

Alcalde, Sr. Carles Palau, només dues coses, el permís d’obres no passa pel Ple.

Sr. Antonio Rispa, home que hi ficava.

Alcalde,  Sr.  Carles Palau,  passa pel  Ple la bonificació,  és a dir,  el  permís d’obres el  demana 
normalment, tots els permisos d’obres els dona alcaldia, i llavors simultàniament es demana la 
bonificació, vull dir que el permís d’obres es donaria normalment i el que si que s’hauria d’esperar 
a venir a un Ple és la petició de la bonificació.

Sra. Rosa Mª Buira, el grup de Convergència vol dir, que em sembla que l’altre dia vau fer una 
reunió preparatòria pel Ple i va quedar clar que s’establirien uns criteris molt concrets i aplicables a 
totes  les  situacions  i  ens  trobem  ara,  una  altra  vegada,  amb  el  redactat,  com  ha  comentat  
l’Antonio, que primer la llicència ho teníem mal entès, la llicència no la donaria el Ple, la donaria en 
cas de llicència d’obres, la donaria alcaldia, però si que el Ple hauria d’aprovar la subvenció.

Alcalde, Sr. Carles Palau, la bonificació.

Sra. Rosa Mª Buira, la bonificació, però les paraules tècniques, doncs com ha llegit l’Alcalde, a 
favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat  
municipal per concórrer circumstancies socials; això qui decidirà, amb quin criteri decidim que en 
aquella obra si que és una circumstància social o cultural, tornem a estar com abans, ja em vam 
parlar d’això, fa temps, i vam quedar que el redactat havia de ser molt concret, perquè no donés 
lloc  a  interpretacions,  continuem en  que  és  possible  a  que  hi  hagi  interpretacions,  lo  de  les  
façanes, com ha comentat l’Antonio, amb quin criteri volem renovar una façana que té vint anys, i  
perquè no la que té quinze, que també li convé, i la que té deu, i la que té un, i la que fa una  
setmana que l’ha arreglat, però resulta que li han empastifat del que sigui, i la vol tornar a arreglar, 
això és una millora pel  poble, i  sempre que hi hagi una millora, voldrà dir que es mereix una  
bonificació o una gratificació,  per  tant,  considerem que arreglar la façana tothom tingui  dret  a 
aquesta rebaixa del 95% a la llicència d’obres, perquè sempre és un benefici pel poble. Creiem 
que s’ha de clarificar, que s’ha de, tornem a insistir, a que s’ha de ser més concret, i que s’ha de  
tipificar-ho molt bé, i per acabar considerem que nosaltres al Ple hem d’aprovar aquesta rebaixa 
de la llicència, aquesta bonificació o com li diguem, però en definitiva és l’alcalde el que al final  
firma, doncs  pensem també que al  redactat  hauria  de,  ja que ha de passar pel  Ple aquesta 
adjudicació  d’aquesta  bonificació,  doncs  que  al  redactat  del  punt  aquest  de la  bonificació  de 
l’ordenança també hi consti que el que el Ple hagi decidit serà el que l’alcalde haurà de signar, no  
ho sé com ho hauríem de posar, si a l’articulat, o a les disposicions finals, però no sé si legalment  
és possible, suposo que si.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ho pots, no ho entenc l’últim argument.

Sra. Rosa Mª Buira, si tu, aquí al Ple venim i decidim que un persona demana una millora de la 
façana i com que és una casa de més de vint anys, i no se quantes requisits més compleix, li 
concedim aquesta bonificació del 95% a la llicència d’obres, doncs bé, potser que després aquesta 
bonificació l’ha de signar l’alcalde, l’hem aprovat al Ple, però això ho ha de signar.
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Sra. Secretària Interventora, es farà la liquidació en base a lo que aprovi el Ple.

Sra. Rosa Mª Buira, en base a lo que aprovi el Ple, sense passar per la signatura de l’alcalde.

Alcalde, Sr. Carles Palau, com a molt entenc que hauria de signar el certificat de l’acord del Ple, la  
bonificació la dona el Ple.

Sr. Ramon Cònsola, jo penso que a la última reunió, que tu hi estaves present, vam quedar que si  
havien de passar totes les llicències pel  Ple el  nostre grup ja no hi  estava d’acord, el  senyor  
alcalde ho preguntaria a la secretària, i una vegada ho hagués preguntat ho tornaríem a parlar,  
però almenys intentar aproximar postures, aquesta és una, jo penso que ha d’haver un pacte 
polític, mirant al futur, després intentar buscar, si es que es pot jurídicament, una solució perquè al  
final aquí en aquest poble, pot haver discrepàncies polítiques, i ara ens podem recordar, un senyor  
que va denunciar unes teulades planes, aquí un senyor hi va i denuncia, i nosaltres, jo sóc pagès, 
l’altre  és  mestre,  no  hi  entenem  d’arquitectura,  i  estem  aprovant  una  rebaixa,  cultura, 
historicoartístiques d’una façana, i aquell fica una denúncia d’aquella façana, i li pregunto, el jutge 
li diu a veure justifiquin a veure quina cultura té aquesta façana, ja tenim un problema aquí, hi ha  
d’haver un informe també per justificar o es que nosaltres ens ho saltarem a la brava, jo crec que 
hem de fer una cosa jurídica, en la qual no es perjudiqui a ningú, en el qual no perjudiquem a la 
persona que l’estem bonificant,  perquè un senyor,  perquè te una rencilla  política,  una  rencilla 
veïnal, o perquè el gat li salta a la teulada de l’altra i li fot una denúncia, perquè així estem, i l’altra  
és a veure de quina manera podem arribar a un consens de que no calgui que passi pel Ple, i 
l’altra que jo entenc, que pot haver rencilles polítiques de grups, i imaginat que passa una llicència 
d’algú que el grup majoritari està en contra d’aquella persona per un tema polític, pel que sigui, i li  
voten en contra, perquè ens estem basant en uns criteris superflus, una subvenció que entenc que 
està agafada amb pinces, estem bonificant una cosa, jo crec que potser seria més fàcil, modificar 
l’ordenança i dir que les façanes només estan gravades amb el 0,5% i ja hem acabat, i no cal  
bonificar, a l’ordenança d’obres que les façanes estan graves amb el 0,5%.

Sr. Antonio Rispa, no caldrà bonificar.

Sr. Ramon Cònsola, i lo altre lo mateix, perquè o ens assentem i ho pactem bé, i fem un redactat  
tots conjuntament, perquè jo lo de passar-ho per cada Ple, la veritat que, ja ho vam dir aquell dia,  
no ho trobo bé,  entenc  que és crear-nos  problemes, buscar-nos problemes, i  és igual  que la 
justícia, segons quin jutge s’ho mira d’una manera, i  segons quin jutge s’ho mira d’una altra, i  
nosaltres, entenc que com a Ple, nosaltres i els que vinguin, no ho hem de jutjar, hem de deixar les 
coses fàcils.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo sincerament, estic una mica sorprès.

Sr. Ramon Cònsola, perquè?

Alcalde, Sr. Carles Palau, perquè hem tingut dos reunions exclusives per aquest tema, i la última 
que va se la de dijous passat, no era exclusiva, però es va parlar de l’ordenança, amb les dos 
primeres reunions el 95% d’aquesta ordenança estava tancada, i el dijous la reunió que vaig tenir 
amb això que vaig parlar dels 20 any només, vaig dir si voleu posem trenta, si voleu posem deu,  
no es va contestar, no s’ha dit res, no ho entenc.

Sr. Ramon Cònsola, t’ho explico jo si no ho entens, la última reunió.

Alcalde, Sr. Carles Palau, lo mateix que estàs exposant ara del 0,5% perquè no ho has exposat en 
reunions anteriors.

Sr. Ramon Cònsola, jo t’ho explicaré d’una altra manera.
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Sr. Antonio Rispa, on està l’ordenança.

Alcalde, Sr. Carles Palau, l’ordenança no hi és, es va portar a una Junta de Govern i es va aprovar  
i es va dir endavant.

Sr. Antonio Rispa, perquè no es cobraven les façanes. Si no es cobren no cal bonificar-les.

Alcalde, Sr. Carles Palau, doncs fem una cosa, la responsabilitat que estic tenint jo ara de no 
cobrar les llicències de façanes, te la passo a tu Antonio.

Sr. Antonio Rispa, doncs posar un preu mínim i ja està.

Alcalde, Sr. Carles Palau, perdoneu-me, però jo...

Sr. Ramon Cònsola, no m’has deixat acabat de contestar.

Alcalde, Sr. Carles Palau, doncs acaba.

Sr. Ramon Cònsola, doncs ja t’ho explico jo si no m’entens. El tema de les façanes va ser el dia 
que hi érem tots, la del dijous no servís, ja et vam dir que qualsevol cosa es debatria aquí dalt al  
Ple, les reunions que fas anteriors al Ple són orientatives, nosaltres allí no vindrem a discutir res,  
vindrem o vindran i punto.

Alcalde, Sr. Carles Palau, veniu a escoltar.

Sr. Ramon Cònsola, i llavors debatrem al Ple. Aquesta reunió vam quedar que tu ho consultaries a  
la secretària i si s’havia de passar Ple per Ple en parlaríem, perquè això nosaltres no ho veiem bé, 
i això hi érem tots, i ell estava d’acord, estàvem creant un problema. Encara que és hora que fem  
una segona reunió.

Alcalde, Sr. Carles Palau, una tercera si un cas.

Sr. Ramon Cònsola, una segona, jo la de dijous no ho entenc com una reunió. La de dijous era 
una presentació dels punts.

Alcalde, Sr. Carles Palau, hem fet dos per parlar d’aquest tema.

Sr. Ramon Cònsola, no, jo que sàpiga no.

Alcalde, Sr. Carles Palau, que jo sàpiga si.

Sr. Miquel Campàs, per aquest punt no. Per aquest punt sol no, per varis punts.

Alcalde, Sr. Carles Palau, pels dos punts que venen després.

Sra. Rosa Mª Buira, perdó, però el dijous vau quedar que el redactat seria en criteris molt concrets.

Alcalde,  Sr.  Carles  Palau,  més  concrets  que  aquests.  A veure  la  primera  vegada  que  vaig 
presentar l’ordenança, no parlàvem ni de circumstàncies de foment ni cultural, ni s’especificava lo 
de les xarxes de reg ni lo de les façanes, llavors vam dir s’ha de concretar. S’ha portat aquesta 
concreció que fins ara semblava que estava bé, semblava, repeteixo, que el 95% estàvem d’acord. 
Ara ens estem centrant en que els 20 anys no ens sembla bé, i tal i qual. Jo també t’ho vaig dir, i si  
no t’ho vaig dir,  també estava d’acord de que el  fet  de que cada vegada que cada llicències  
hagués de passar pel Ple era un engorrós, però si és el que toca, és el que toca, i la teoria aquesta 
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que últimament  dieu,  que no hem de deixar  marrons pels  plens  que vinguin més tard,  doncs 
escolta, és que jo t’ho dic el proper Ple, de la propera legislatura esborrar-ho el tema de la llicència  
d’obres i ja està.

Sr. Ramon Cònsola, que ho treguin.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no ens hem de preocupar per la normativa d’aquí un any o d’aquí dos, i  
si ens canvien la llei d’hisendes, i ens diuen que ara no es poden cobrar per llei impostos d’obres, 
doncs com va passar amb l’IAE fa uns anys que el van treure d’una plomada i ara hi és igual, 
l’impost sobre activitats econòmiques, quina força té l’ajuntament, cap, vull dir ens estem obcecant 
en deixar-ho tot lligat i fermat per no comprometre ajuntaments futurs, quan tothom ha d’adquirir  
les seves responsabilitats, igual que nosaltres, aquest Ple té les seves actualment, els plens futurs 
tindran les seves.

Sr. Ramon Cònsola, correcte.

Alcalde, Sr. Carles Palau, i no podem estar pensant en deixar-ho tot tancat i barrat.

Sr. Ramon Cònsola, correcte, tu tindràs els teu drets i nosaltres tindrem els nostres, tu ho veus 
d’una manera i nosaltres tenim una visió més llunyana, com sempre l’hem tingut, tu potser la tens  
més curta, nosaltres respectem la teva visió curta i nosaltres la tenim més llarga, per tant estem 
topant aquí, a veure lo dels 20 anys no ens ho havies dit lo dels 20 anys, lo dels 20 anys a les  
façanes, jo que sàpiga.

Alcalde, Sr. Carles Palau, us ho vaig comentar dijous, tornem-hi, només veniu a escoltar, val.

Sr. Ramon Cònsola, és que el tema dels 20 anys, no té sentit.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no us ho vaig enviar per correu electrònic.

Sr. Ramon Cònsola, et diré més 20 anys, una casa antiga que l’has renovat, quan comença la 
llum, si aquella casa té 150 anys, 150 anys enrere, o comença quan l’han renovat, que l’han fet  
tota nova, no s’ha de ficar data, ni vint ni cap. Jo on veig el problema si cada tomb hem de passar  
pel Ple debatin això, llavors si s’ha de fer així, ha d’haver un acord polític almenys que els grups 
que estem ara a futur, si tornem a ser, que quedi lligat, clar.

Sra. Rosa Romà, perdona Ramon, quan es parla d’un acord polític, tu parles que hem de quedar 
en un reunió.

Sr. Ramon Cònsola, hem de quedar en una reunió, clar.

Sra. Rosa Romà, però si en una reunió no s’acorda una cosa, i després aquí.

Sr. Ramon Cònsola, no, no Rosita no, en una reunió.

Sra. Rosa Romà, un moment Ramon, jo no puc opinar, perquè no hi era.

Sr. Ramon Cònsola, però nosaltres si.

Sra. Rosa Romà, no puc opinar, però això ha passat altres vegades, que a baix s’ha quedat en  
una cosa i després es tergiversa.

Sr. Ramon Cònsola, exactament.
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Sra. Rosa Mª Buira, jo tampoc hi era, però em crec el que em diuen els meus companys, vau  
quedar que serien criteris concrets i aplicables, jo continuo dient que el criteri aquest de concórrer  
en circumstàncies culturals..., això de concret no té absolutament res. Això s’hauria de concretar 
d’una manera o una altra.

Alcalde, Sr. Carles Palau, és l’apartat segon, anem a veure si ens centrem una mica. El primer 
paràgraf és obligatori posar-lo per llei, perquè és la llei qui  et marca quines bonificacions pots  
permetre o no, al primer paràgraf, el redactat no pots tocar ni una coma, perquè és el que et marca 
la llei,  després quan comencem a parlar de circumstàncies culturals i  historicoartístiques, aquí  
concreta el que es desfasant, és el que vaig dir el dijous, fiquem-li zero.

Sra. Rosa Mª Buira, com demostres que aquella façana té vint anys.

Alcalde, Sr. Carles Palau, la llicència d’obres.

Sra. Rosa Mª Buira, la llicència d’obres.

Alcalde, Sr. Carles Palau, i si no en té, anterior al seixanta algo.

Sra. Rosa Mª Buira, als de 20 anys.

Sr. Ramon Cònsola, i al que té 15 l’agafem emprenyat.

Sra. Rosa Mª Buira, jo no se si guardo la llicència d’obres.

Alcalde, Sr. Carles Palau, al cadastre et fica l’antiguitat de l’edifici, l’edat de l’immoble.

Sra. Rosa Mª Buira, però potser que la façana l’hagis arreglat.

Sr. Ramon Cònsola, però cal que ens compliquem tant.

Alcalde, Sr. Carles Palau, doncs treiem-ho. Jo el que veig és que avui no l’aprovarem, per lo tant,  
passem a la votació, i ja ens tornarem a trobar un altre dia, per parlar d’aquesta ordenança, perquè 
ara no l’aprovarem.

Sr. Ramon Cònsola, no, no.

Alcalde, Sr. Carles Palau, perquè també hi ha l’opció d’aprovar-la, fer al·legacions i a l’aprovació 
definitiva.

Sr. Ramon Cònsola, no.

Sra. Rosa Mª Buira, no perquè les al·legacions es va quedar que no les poden fer els regidors.

Alcalde, Sr. Carles Palau, les feu igual, les hem de passar pel Ple, i si volem aprovar una cosa 
l’hem d’encertar.

Sra. Rosa Mª Buira, una altra cosa es que ens saltem nosaltres la llei, sense conèixer-la.

Alcalde, Sr. Carles Palau, coneixes més del que sembla, Rosa.

Votació
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Es sotmet a votació la proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, aquesta es rebutja per majoria absoluta dels  
membres assistents de la corporació. 

Vots a favor: 

4 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr. 
Miquel Amorós.

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

ANTECEDENTS

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. 

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, tercer i setè 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. 

5. En data 13 de juny de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell reunit en sessió ordinària 
núm.  7/18,  va  rebutjar  per  majoria  absoluta  dels  membres  assistents  l’aprovació  inicial  de la 
modificació de crèdit del pressupost prorrogat per l’exercici 2018. 
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FONAMENTS DE DRET

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.

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.

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.

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

Descripció
Crèdits 
inicials

Modificació 
de crèdit 
5/2018

Crèdits 
finals

Programa Econòmica  

4910 62601
Adquisició equips per a processos 
d'informació 0,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL 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: 
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Aplicació

Descripció
Crèdits 
inicials

Modificació 
de crèdit 
5/2018

Crèdits 
finals

Programa Econòmica  

1500 62501 Mobiliari urbà 0,00 6.000,00 6.000,00

TOTAL 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 2.028,00 €, d’acord amb el 
següent detall: 

Aplicació

Descripció
Crèdits 
inicials

Modificació 
de crèdit 
5/2018

Crèdits 
finals

Programa Econòmica  

1500 63301
Maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge 0,00 2.028,00 2.028,00

TOTAL 0,00 2.028,00 2.028,00

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

Descripció
Crèdits 
inicials

Modificació 
de crèdit 
4/2018

Modificació 
de crèdit 
5/2018

Crèdits 
finals

Programa Econòmica  

4910 63601
Millores en la xarxa 
elèctrica i informàtica (EPI) 0,00 9.125,78 3.000,00 12.125,78

TOTAL 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.  

Aplicació

Descripció
Crèdits 
inicials

Modificació 
de crèdit 
3/2018

Modificació 
de crèdit 
5/2018

Crèdits 
finalsPrograma Econòmica

9200 12000
Retribucions bàsiques 
funcionaris A1 29.648,44 -11.200,00 -1.028,00 17.420,44

9200 12100
Retribucions complement 
destí funcionaris 24.211,32 0,00 -5.000,00 19.211,32

9200 12101
Retribucions complement 
específic funcionaris 50.024,96 0,00 -9.000,00 41.024,96

TOTAL 103.884,72 -11.200,00 -15.028,00 77.656,72
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Cinquè.- Aprovar la modificació de l’annex d’inversions del pressupost de l’exercici 2017 prorrogat 
per l’exercici 2018, en els següents termes: 

Sisè.- Aprovar la modificació de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2017 prorrogat  
per l’exercici 2018, en la base 9 Ampliacions de crèdit, en els següents termes:  

<< .../... 

En particular, es declaren ampliables les aplicacions següents:

Entitat Ampliació Aplicació 
Despesa

Descripció Aplicació 
Ingrés

Descripció

Ajuntament de 
Bell-lloc d’Urgell

Centre de 
Serveis Socials

2310.22799 Regidoria de la Dona 
i Serveis Socials

45003 Subvenció 
Generalitat Centre 
de Dia – ICCASS

>>

Setè.- 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: 

Alcalde, Sr. Carles Palau, primer, votem punt per punt, segon, pel que fa al punt cinquè, aquí hi ha  
detallades totes les modificacions, l’annex d’inversions aquest, incorpora totes les modificacions 
previstes, si algun dels punts anteriors no s’aprovés, no constaria aquí a l’annex d’inversions, i el  
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sisè  aquest  és  des  de  que  tenim  les  places  concertades  al  centre  de  dia,  que  va  donar  la 
Generalitat de Catalunya, a finals de l’any passat, les estem imputant a la partida que té el nom de 
Regidoria de la Dona, però que tècnicament hauria de tenir un altre nom, que ara no me’n recordo 
perquè és una mica llarg, aquesta partida només te dotats inicialment els 7.000 euros de cada any 
que és exclusivament per la Regidoria de la Dona, per lo tant hem d’incorporar tots els ingressos  
que ens dona l’ICAS per pagar les places concertades, necessitem declarar ampliable aquesta 
partida,  per  això,  perquè a mesura  que anem rebent  els  ingressos  del  l’ICAS poder  declarar 
ampliable aquesta partida i anar pagant les factures al centre de dia d’aquesta partida. No sé si 
m’he explicat bé. 

Sra. Rosa Mª Buira, aquesta partida teniu intenció de canviar-la de nom.

Alcalde, Sr. Carles Palau, al proper pressupost canviarem el nom, per separar la Regidoria de la  
Dona, d’aquesta altra partida, és a dir, els 7.000 euros de la dona, quedaran per la dona, i pel 
centre de serveis només aquells crèdits que vinguin dels ingressos de l’ICAS.

Sra. Rosa Mª Buira, hauria de ser una partida de serveis socials o d’algo així.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si em sembla que és empreses externes, serveis socials.

Sra.  Secretària  Interventora,  la  partida  pressupostària  aquesta  és  altres  serveis  realitzats  per 
empreses professionals i té el nom de Regidoria de la Dona, llavors tot el que sigui d’una empresa 
externa de serveis socials hauria d’anar aquí, i tot el que sigui activitats de la regidoria de la dona  
hauria d’anar a una altra partida pressupostària, amb un altre número de partida pressupostària, 
no seria l’adequat del tot.

Sr. Antonio Rispa, res a dir.

Sr. Ramon Cònsola, nosaltres anirem votant partida per partida, o votem tot en bloc.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si el vot ha de ser un, ho votem junt i a uns s’ha de votar que si i altres 
que no.

Sr. Miquel Campàs, millor un per un.

Sr. Ramon Cònsola, t’explico tenim un partida que et votarem en contra, però hi ha haurà un de 
nosaltres que s’abstindrà perquè us falta una persona, el vot en contra és un vot reivindicatiu.

Sr. Antonio Rispa, però com que falta un, en contes d’abstenir-me votaré que si, i ja està.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si us voleu abstenir, havent quatre vots favorables, ja està.

Sr. Ramon Cònsola, serien 4 a 5 i perdríeu la votació.

Alcalde, Sr. Carles Palau, s’hauria d’abstenir ell i un de vosaltres, i repetir votació i vot de qualitat.

Votació
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Es sotmet a votació l’apartat primer de la proposta d’aprovació inicial de 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 €,  d’acord amb el  detall  “Adquisició equips per  a processos d’informació”, 
aquesta s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la corporació. 

Vots a favor: 

4 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr. 
Miquel Amorós.

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.

Es sotmet a votació l’apartat segon de la proposta d’aprovació inicial de 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 €, d’acord amb el detall “Mobiliari urbà”, aquesta s’aprova per unanimitat dels 
membres assistents de la corporació. 

Vots a favor: 

4 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr. 
Miquel Amorós.

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.

Es sotmet a votació l’apartat tercer de la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació 
de crèdits núm. 5/2018 del Pressupost prorrogat vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari, per  
un import de 2.028 €, d’acord amb el detall “Maquinària instal·lacions i utillatge”, aquesta s’aprova 
per unanimitat dels membres assistents de la corporació. 

Vots a favor: 

4 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr. 
Miquel Amorós.

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.

Sr. Ramon Cònsola, nosaltres en aquest punt, en aquest apartat, votarem que no, i la raó és que 
havent fent les nostres consultes, com totes les altres partides que hem votat que si, hem arribat a 
la conclusió que aquesta partida, entenem que va ser una negligència per part de l’alcalde, que va  
autoritzar  una  despesa,  sense  haver  diners  a  la  partida,  sense  documentar  i  sense  permís 
d’intervenció, sense almenys dir-ho als grups polítics que havia autoritzat la depesa aquesta, la 
qual cosa entenem que tota la responsabilitat cau sobre l’alcalde, i el senyor alcalde està advertit,  
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l’altre dia li va apuntar el Miquel Campàs a l’altre Ple, i jo ara em remuntaré al 2016, cap als nadals  
del 2016, vam tenir una reunió hi havia el Miquel Campàs, el Jaume Amorós i vostè i l’Antonio 
Rispa, en la qual també hi havia unes partides, que segons vostè havien arribat unes factures tard 
i es van passar de frenada, diem-ho així, i nosaltres en aquell moment, i encara hi havia la Montse 
Segura, com a regidora,  i  quan el  Miquel  Campàs ens ho va explicar, i  ell  va arribar amb un  
compromís amb vostè que faria la modificació per cobrir les factures, tot el grup i més la Montse 
que ningú no vam estar d’acord, no se si se’n recorda, vam votar en contra, i el vam avisar que  
això no tornés a passar, i si tornava a passar, era sota la seva responsabilitat i nosaltres no li 
donaríem suport, i ara ha tornat a passar.

I havent mirat i havent indagat, tot això, el d’aquesta factura ens fa una sensació com d’amiguisme 
i després fa mala olor, vam aprovar una partida de deu mil i pico euros per fer unes millores aquí a  
l’ajuntament, un canvi d’instal·lació, el  més normal, es va adjudicar a un senyor i  hi havia tres  
pressupostos i es va adjudicar a l’electricista que porta l’ajuntament, fins aquí tot correcte i el més 
lògic.

Sra. Rosa Mª Buira, a més, era el més barat, teòricament, no? Així és el que es va explicar aquí al  
Ple.

Sr. Ramon Cònsola, llavors s’entén que si faltava algo més, ell ho havia de dir, ens falta això o ens 
falta allò,  i  en comptes  de nou si  haguessin sigut  dotze,  tampoc haguéssim dit  res nosaltres, 
perquè haguéssim fet la modificació i ja està, però una vegada feta aquesta obra, després se’ns 
porta una altra factura, un altre treball que també es fa aquí dins de dos mil i algo euros, doncs ens 
dona la sensació una mica estranya i a part de la manera que va ser, si ens porta unes factures 
aquí dalt al Ple, se’ns demana que modifiquem una partida i nosaltres  “sin comerlo ni beberlo”, 
vam votar que no, per descomptat, perquè no sabíem de que anava, per això dic que això dona  
una sensació estranya.

La  persona  a  la  que  s’ha  adjudicat  l’obra,  aquesta  és  una  altra,  en  principi  hi  havia  tres 
pressupostos, els altres, i ara vist des de fora, la sensació que dona, els altres dos pressupostos 
van quedar desdonats i sembla, podria semblar, que aquesta persona es queda l’obra, aquesta 
obra s’ajusta massa al preu, no arriba i es suplementa amb una factura, aquesta és la sensació, és 
una  de  les  raons  que  ens  fa  sospitar,  i  després  no  l’aprovarem recollint  les  seves  paraules, 
transparència,  no  fica  la  ma al  foc  per  ningú,  les  sospites  d’amiguisme,  i  després  les  bones  
pràctiques,  com  que  entenem  que  aquí  ha  sigut  una  mica,  i  no  s’ha  utilitzat  tots  aquests  
paràmetres, nosaltres no podem votar aquesta modificació.

Tot amb això, ha vist que si falta una persona, i aquest senyor ha de cobrar, un de nosaltres està 
disposat a abstenir-se, per tant el nostre vot no es de mala fe, sinó que és un vot de càstig.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no comparteixo el vostre anàlisis, agraeixo el gest que feu, evidentment,  
no pot ser d’una altra manera, pel que dius de falta de transparència, no hi puc estar d’acord, en  
pic, se us ha facilitat tota la informació i totes les explicacions, i se us ha donat accés, com no pot 
ser d’altra manera, perquè parleu amb els tècnics al respecte.

A que sorgeix aquesta segona factura de dos mil euros, senzillament se li va demanar una feina a 
aquest professional que l’ha fet i a mesura que l’ha anat executant sortien dubtes i sortien altres 
feines i es va dir o ho fem ara o no ho fem.

Perquè no es va portar inicialment, perquè us recordo que la modificació es va fer al desembre,  
crec, o a finals del novembre, no me’n recordo i la feina es va fer al gener.

Sr. Ramon Cònsola, al mes d’abril, al mes d’abril vam fer una modificació, i el 13 de juny ens  
demaneu la segona.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, no perdona, la modificació dels nou mil euros, no la vam fer al novembre 
passat. 

Sra. Secretària Interventora, la de nou mil euros al novembre.

Sr. Miquel Campàs, el pressupost va ser al novembre.

Sra. Secretària Interventora, el pressupost va ser a l’octubre, i la modificació al novembre.

Alcalde, Sr. Carles Palau, al novembre vam fer la modificació del pressupost dels nou mil euros,  i  
la feina es va fer al gener, per tant no us podia demanar aquells 12.000 euros perquè fins que no 
ens vam ficar a executar l’obra no vam veure que feien falta altres actuacions, se’ns pot acusar de 
falta de previsió alhora de preveure quina feina havíem encarregat a aquesta persona, perquè vam 
dir pugem això aquí, passem els cables per aquí, i tal, però sobre la marxa van veure que feien 
falta altres coses, per exemple un punt de xarxa, que no es va pressupostar, que vam demanar 
aquí a la sala, un altre punt de xarxa al despatx on antigament ocupava la treballadora social, no 
recordo si finalment vam deixar un altre a l’entrada, per si algun dia es fica una pantalla informativa 
allí, i altres coses que no es van preveure al primer pressupost i com que ho fem ara ho fem. 
Senzillament  va  ser  això,  se  li  van  encarregar  més  feines  de  les  que  hi  havia  inicialment 
pressupostades.

Sra. Rosa Mª Buira, això és un greuge comparatiu per l’inici, és a dir hi va haver tres pressupostos,  
es va escollir el més econòmic, perquè interessava a l’ajuntament pagar menys però després s’ha  
anat afegint, per tant els altres dos pressupostos podrien no estar massa d’acord, a nosaltres ens 
vau  desqualificar  perquè  no  érem  els  més  econòmic,  hi  ara  resulta  que  aquest  senyor  va 
suplementant la partida.

Alcalde, Sr. Carles Palau, però s’ha respectat sempre els preus unitaris de cada feina.

Sra. Rosa Mª Buira, però inicialment els pressupostos.

Sra. Rosa Romà, però encara que s’haguessin acceptat els altres pressupostos, haguéssim tingut 
que afegir les obres que hi havia, el que s’havia d’arreglar, independentment.

Sr. Miquel Campàs, podien anar com a millores.

Sra. Rosa Romà, pel que fos, però no per amiguisme.

Sr. Miquel Campàs, però estem parlant del 30% més.

Sr. Ramon Cònsola, jo lo que no entenc.

Sra. Rosa Romà, el dia a dia d’un ajuntament també és així.

Alcalde, Sr. Carles Palau, dubto que sigui per amiguisme quan amb aquesta persona hem acabat 
com hem acabat.

Sr. Ramon Cònsola, no sé com s’ha acabat, jo crec que s’ha acabat bé.

Alcalde, Sr. Carles Palau, s’ha fet el que s’havia de fer, i punto.

Sr. Ramon Cònsola, jo crec que s’ha acabat bé, però, anava a la llista, al seu moment va saltar,  
que ho trobo correcte, per poder continuar treballat per l’ajuntament, jo et diré una cosa.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, no em refereixo a això. En refereixo que un dels problemes que em vas  
passar quan vam traspassar el govern.

Sr. Ramon Cònsola, jo no et vaig passar res, ho va passar ell.

Alcalde, Sr. Carles Palau, perdona, de les patates calentes que em vas passar.

Sr. Ramon Cònsola, jo no et vaig passar res, ho va passar ell, si les coses les hagués fet ben fetes 
i com tocava, segurament que no haguessis tingut problemes, ni jo tampoc.

Alcalde,  Sr.  Carles Palau,  com que no s’ha resolt  a favor  d’ell,  dubto que ara puguem parlar 
d’amiguisme.

Sr. Ramon Cònsola, jo crec que tu vas fer el que tocava com hagués tocat a tothom, per obligació 
ho havies de fer, si no s’estaria prevaricant.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no ho vaig resoldre a favor d’ell.

Sr. Ramon Cònsola, home està clar. Però aquí jo et dic que la sensació que hi ha, i et diré perquè, 
ens ho pugeu l’altre dia al Ple, us diem que no i casi ens feu sentir culpables, quan ara ens has fet 
tota la explicació, perquè no ens la fèieu abans, no abans de pujar-ho al Ple, sinó abans de fer tota  
aquesta obra, perquè al final érem nosaltres qui havíem d’autoritzar l’obra, érem nosaltres els que 
us havíem d’autoritzar més diners, perquè aquesta una. Segona, aquest senyor l’ajuntament l’ha 
parit, la instal·lació elèctrica d’aquest ajuntament, aquest senyor l’ha parit i qui coneix més bé el 
seu fill que la mare, més que el pare, perquè els ha parit, sap totes les virtuts i tots els defectes, 
tots no fotem, quan aquí s’havia de fer una obra important, primera per part de vostè, i segona per  
part d’ell, perquè vosaltres havíeu de saber tot el que feia falta, pensa que ha hagut un increment 
d’un 25%, en comparació de la primera factura, si que estem parlant d’unes quantitats baixes, però 
si  estiguéssim parlant  d’unes  quantitats  grans,  això seria un  problema, perquè està  voltant  la 
il·legalitat,  vull  dir que al tanto,  estem parlant d’un 25% de la primera factura, això s’havia de 
preveure al primer moment, i a mi, mira quatre endolls aquí i quatre endolls allà, home aquests 
endolls aquest senyor ho sap on fan falta aquests quatre endolls. I un bon professional i el que 
gestiona, jo tinc un bon professional que està portant la electricitat del meu magatzem, ell m’ha 
d’assessorar alhora de dir aquí si fiquéssim això, o fiquéssim allò, aniries més be o més malament, 
jo també li diria la meva idea de com ho vull.

Alcalde, Sr. Carles Palau, tu li has de dir el que vols, però al seu moment no li vam dir que volíem 
aquí i allà.

Sr. Ramon Cònsola, jo, i no vull  entrar amb la matèria que tu has volgut, de desviar a aquest  
senyor.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo no he volgut desviar res.

Sr. Ramon Cònsola, aquest senyor es va buscar el problema, i el té damunt de la taula i ja veurem 
com acaba.

Alcalde, Sr. Carles Palau, per això no entenc que m’acusis de favoritisme, quan en aquest cas.

Sr. Ramon Cònsola, en aquest cas.

Sr. Antonio Rispa, no tothom ho pot veure igual.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ja estic d’acord amb això.
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Sr. Antonio Rispa, quan algú fa un pressupost i després ho amplia, guaita ho ha fet més barat,  
però després li han donat més, perquè se li havia ajustat el pressupost i ja està.

Alcalde, Sr. Carles Palau, però la feina que has pressupostat Antonio. Si et faig fer una altra feina.

Sr. Antonio Rispa, llavors s’havia de pressupostar.

Es segueix amb les votacions de la proposta d’acord de ple. 

Es sotmet a la primera votació l’apartat quart de la proposta d’aprovació inicial de 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  €,  d’acord  amb  el  detall  “Millores  en  la  xarxa  elèctrica  i 
informàtica”, aquesta no s’aprova amb el següent detall: 4 vots a favor del grup municipal, 1 vot a 
favor del grup municipal de PPC i 5 vots en contra del grup municipal de CDC. 
Atès que la majoria requerida per a l’aprovació d’aquest punt és de majoria simple d’acord amb 
l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local. I vist que s’ha 
produït  un  empat  en  la  seva  votació,  d’acord  amb  els  articles  46.2  LBRL,  98.d)  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  i  100.2  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, és procedent: sotmetre 
aquest punt de l’ordre del dia a una segona votació, i en cas d’empat resoldrà el vot de qualitat de 
l’Alcalde. Es sotmet a segona votació  l’apartat quart de la proposta la qual s’aprova per majoria 
simple dels membres presents de la Corporació amb el següent resultat: 4 vots a favor del grup  
municipal de BM-AM, 1 vot a favor del grup municipal de PPC i 5 vots en contra del grup municipal  
de CDC. Seguidament  l’Alcalde procedeix a exercir  el  vot de qualitat.  I  per tant  doncs, queda 
aprovada l’apartat quart de la proposta de modificació del pressupost núm. 5/2018, amb el vot 
afirmatiu dels 4 membres del grup municipal de BM-AM, 1 membre del grup municipal de PPC i el 
vot de qualitat de l’Alcalde.

1a votació:

Vots a favor: 

4 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr. 
Miquel Amorós.

1 Grup Municipal PP, Sr. Antonio Rispa.

Vots en contra:

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

2a votació:

Vots a favor: 

4 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr. 
Miquel Amorós.

1 Grup Municipal PP, Sr. Antonio Rispa.

1 vot de qualitat del Sr. Alcalde 
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Vots en contra:

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

Sr. Ramon Cònsola, en aquest quart farem el mateix, nosaltres votarem en contra, i l’Antonio 
suposo que votarà a favor.

Es segueix amb les votacions de la proposta d’acord de ple. 

Es sotmet a la primera votació  l’apartat cinquè de la proposta d’aprovació de la modificació de 
l’annex d’inversions del  pressupost de l’exercici  2017 prorrogat per  l’exercici  2018, aquesta  no 
s’aprova amb el següent detall: 4 vots a favor del grup municipal, 1 vot a favor del grup municipal 
de PPC i 5 vots en contra del grup municipal de CDC. 
Atès que la majoria requerida per a l’aprovació d’aquest punt és de majoria simple d’acord amb 
l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local. I vist que s’ha 
produït  un  empat  en  la  seva  votació,  d’acord  amb  els  articles  46.2  LBRL,  98.d)  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  i  100.2  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, és procedent: sotmetre 
aquest punt de l’ordre del dia a una segona votació, i en cas d’empat resoldrà el vot de qualitat de 
l’Alcalde. Es sotmet a segona votació l’apartat cinquè de la proposta la qual s’aprova per majoria 
simple dels membres presents de la Corporació amb el següent resultat: 4 vots a favor del grup  
municipal de BM-AM, 1 vot a favor del grup municipal de PPC i 5 vots en contra del grup municipal  
de CDC. Seguidament  l’Alcalde procedeix a exercir  el  vot de qualitat.  I  per tant  doncs, queda 
aprovada l’apartat quart de la proposta de modificació del pressupost núm. 5/2018, amb el vot 
afirmatiu dels 4 membres del grup municipal de BM-AM, 1 membre del grup municipal de PPC i el 
vot de qualitat de l’Alcalde.

1a votació:

Vots a favor: 

4 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr. 
Miquel Amorós.

1 Grup Municipal PP, Sr. Antonio Rispa.

Vots en contra:

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

2a votació:

Vots a favor: 

4 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr. 
Miquel Amorós.
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1 Grup Municipal PP, Sr. Antonio Rispa.

1 vot de qualitat del Sr. Alcalde 

Vots en contra:

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

Es  sotmet  a  votació  l’apartat  sisè de la  proposta  d’aprovació  de la  modificació  de les  bases 
d’execució del pressupost de l’exercici 2017 prorrogat per l’exercici 2018, aquesta s’aprova per 
unanimitat dels membres assistents de la corporació. 

Vots a favor: 

4 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr. 
Miquel Amorós.

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.

Es sotmet a votació  l’apartat setè de la proposta d’exposar al públic aquest expedient, aquesta 
s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la corporació.

Vots a favor: 

4 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr. 
Miquel Amorós.

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, 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: 
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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:

a) Es basin en insuficiència o inadequació de crèdit.

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: 

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:   

Altes en aplicacions de despeses

Aplicació

Descripció
Crèdits 
inicials

Modificació 
de crèdit 
4/2018

Modificació 
de crèdit 
5/2018

Crèdits 
finals

Programa Econòmica  

4910 62601
Adquisició equips per a 
processos d'informació 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

4910 63601
Millores en la xarxa elèctrica  
i informàtica (EPI) 0,00 9.125,78 3.000,00 12.125,78

TOTAL 0,00 9.125,78 7.000,00 16.125,78

Baixes en aplicacions de despeses 

Aplicació

Descripció
Crèdits 
inicials

Modificació 
de crèdit 
3/2018

Modificació 
de crèdit 
5/2018

Crèdits 
finalsPrograma Econòmica

9200 12000
Retribucions bàsiques 
funcionaris A1 29.648,44 -11.200,00 -1.000,00 17.448,44

9200 12100
Retribucions complement 
destí funcionaris 24.211,32 0,00 -5.000,00 19.211,32
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9120 16002
Seguretat social càrrecs 
electes 7.000,00 0,00 -1.000,00 6.000,00

TOTAL 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.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sr. Ramon Cònsola, nosaltres demanarem a l’Antonio.

Sr. Antonio Rispa, farem el mateix.

Votació
 
Es sotmet a la primera votació la proposta d’aprovació de l’aixecament de reparament formulat per 
intervenció, aquesta no s’aprova amb el següent detall: 4 vots a favor del grup municipal, 1 vot a 
favor del grup municipal de PPC i 5 vots en contra del grup municipal de CDC. 
Atès que la majoria requerida per a l’aprovació d’aquest punt és de majoria simple d’acord amb 
l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local. I vist que s’ha 
produït  un  empat  en  la  seva  votació,  d’acord  amb  els  articles  46.2  LBRL,  98.d)  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  i  100.2  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, és procedent: sotmetre 
aquest punt de l’ordre del dia a una segona votació, i en cas d’empat resoldrà el vot de qualitat de 
l’Alcalde.  Es  sotmet  a  segona  votació  la  proposta  la  qual  s’aprova  per  majoria  simple  dels  
membres presents de la Corporació amb el següent resultat: 4 vots a favor del grup municipal de 
BM-AM, 1 vot a favor del grup municipal de PPC i 5 vots en contra del grup municipal de CDC.  
Seguidament l’Alcalde procedeix a exercir el vot de qualitat. I per tant doncs, queda aprovada la  
proposta  d’aixecament  de  reparament  formulat  per  intervenció,  amb  el  vot  afirmatiu  dels  4 
membres del grup municipal de BM-AM, 1 membre del grup municipal de PPC i el vot de qualitat  
de l’Alcalde.

1a votació:

Vots a favor: 

4 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr. 
Miquel Amorós.

1 Grup Municipal PP, Sr. Antonio Rispa.

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

Sr.  Ramon Cònsola,  intervé en la votació dient  que votem en contra  perquè va lligat  a  l’altra 
votació.

2a votació:

Vots a favor: 

4 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr. 
Miquel Amorós.

1 Grup Municipal PP, Sr. Antonio Rispa.

1 vot de qualitat del Sr. Alcalde 

Vots en contra:

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

SISÈ.-  LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE LES FACULTATS QUE AQUEST 
AJUNTAMENT  TÉ  ATRIBUÏDES  EN  MATÈRIA DE  RECAPTACIÓ  EN  VIA EXECUTIVA DE 
DETERMINATS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

Considerant que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell està interessat en que la Diputació Provincial de 
Lleida porti a terme la gestió de la recaptació en via executiva de determinats tributs i ingressos de 
dret públic no tributari. 

Atès l’informe de secretaria intervenció emès en data 4 de juliol de 2018. 

El  vigent Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix als municipis les facultats de recaptació voluntària i 
executiva dels seus Tributs i altres Ingressos de Dret Públic.

La complexitat que la realització d'aquestes tasques suposa i així mateix la seva importància dins 
el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització de fórmules que permetin un eficaç 
o  adequat  exercici  de les  facultats  esmentades,  dins  els  sistemes que  per  a  aquesta finalitat 
preveu la normativa local aplicable.

Considerant  convenient  la delegació d'aquestes funcions a la Diputació de Lleida, a través de 
l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que 
s’acordi, i essent conforme a Dret dita delegació, en virtut de l'establert en l'article 7 Reial Decret 
Legislatiu 2/2004,  de 5 de març,  pel  qual  s’aprova el  Text  refós de la Llei  Reguladora de les 
Hisendes Locals, en l’article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases del Règim Local i en l'article 9.1 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. 

De conformitat amb els articles 22.2.p) i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, que determina que requereix acord de ple amb una majoria qualificada de 
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majoria absoluta del nombre legal dels membres del ple, per tot això, aquesta Alcaldia proposa al 
Ple l’adopció del següent ACORD:

PRIMER  : Delegar  a  la  Diputació  de  Lleida,  a  través  de  l'Organisme  Autònom  de  Gestió  i  
Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les facultats que aquest  
Ajuntament, a l'empara de l'establert en l'article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local i  
l'art. 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, té atribuïdes en matèria de recaptació dels ingressos de Dret 
Públic que  s'especifiquen a continuació, amb l'abast, el contingut, les condicions i la vigència que 
s'estableixen en el present acord:

- Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
- Taxa de la prestació del servei llar d’infants municipal
- Taxa de la prestació del servei de menjador a la llar d’infants municipal 
- Taxa de cementiri municipal 
- Taxa de clavegueram 
- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,  
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 
- Taxa per expedició de documents administratius 
- Multes coercitives
- Execucions subsidiàries 
-  Sancions  derivades  de  la  normativa  urbanística,  de  l’ordenança  reguladora  de  la 
convivència  ciutadana,  així  com  de  les  determinades  per  les  normatives  sectorials 
específiques. 
- Cànon concessions 

SEGON : CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ
1) Les facultats de recaptació, en període  executiu,  tant  de deutes per rebut o per liquidació  
d'ingrés  directe  i,  si  de cas,  autoliquidacions,  corresponents  als  Tributs  i/o Preus  Públics  que 
s'esmenten en l’apartat primer del present acord, que comprèn quantes actuacions conté la gestió 
recaptatòria d'acord a la legislació aplicable i, si de cas, les següents:

a)  Practicar  les  notificacions   col·lectives  en  deutes  per  rebut  o  cobrament  col·lectiu  i  les 
notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe.

b) Liquidar interessos de demora en tots els deutes que siguin exigibles.

c) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i executiva.

d) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les.

e) Ordenar la constitució d’hipoteques especials.

f) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació.

g) Declarar l’embargament de béns i el seu aixecament, si s’escau, així com totes les actuacions 
conduents a aquest fet.

h)  La  declaració  de  deutor  fallit,  de  crèdits  incobrables,  de  prescripció  de  deutes,  de  valor  
defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors.

i) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.

j) Autoritzar i presidir les subhastes.
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k) Acordar la suspensió del procediment.

l) Entaular terceries de domini i de millor dret.

m) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions necessàries per a la 
seva inscripció en els Registres Públics.

n) La resolució de recursos contra les actuacions del procediment de recaptació dictades per un 
òrgan de la Diputació de Lleida.

TERCER.-OBLIGACIONS DEL MUNICIPI

Atès que l’ens local solament delega la recaptació en període executiu, resta obligat a guardar la 
tramitació legalment establerta de gestió tributària i de recaptació en voluntària, entre les quals es 
poden detallar les següents:

a) Aprovació  de les  liquidacions  tributàries,  tant  si  són  de  cobrament  periòdic  o  d’ingrés 
directe.

b) Aprovació del calendari de cobrança.
c) Notificació col·lectiva del padró en cas de cobrament periòdic o notificació individual en cas 

de liquidacions d’ingrés directe.
d) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
e) Lliurar la relació certificada de deutors de cada període de cobrança.
f) Dictar la providència de constrenyiment.
g) Confeccionar el plec de càrrecs.

QUART: CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ
1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en voluntària i  en  
executiva,  a  partir  d'aquesta  data,  la  Diputació  de  Lleida  pels  conceptes  a  recaptar  objecte 
d'aquest acord de delegació.

2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida s’atendrà  a l'Ordenament  
Local i a la legislació aplicable conforme a l'establert en la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
així com a la normativa que en matèria de gestió i recaptació tributàries pugui dictar la Diputació 
Provincial en ús de la seva potestat  reglamentària  prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases  
de Règim Local.

3) Per l’exercici de les funcions encomanades en el present acord, la Diputació de Lleida  percebrà 
la vigent taxa pel servei de recaptació en via executiva, prevista a l’ article 6è Epígraf 4 de la vigent  
Ordenança Fiscal nº 4 de la Diputació de Lleida (BOP núm. 15, de 23 de gener de 2015) en els 
termes següents:

 7’5 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec és del 5 o del 10%.
 15 %  de la quota sobre el principal, si el recàrrec de constrenyiment és del 20 %.

 100 % dels interessos a favor de l’ ajuntament.
 100 % del recàrrec de qualsevol tipus (5, 10 o 20%) a favor de l’ ajuntament.

Tarifa  4ª  Taxa per  la  gestió  dels  expedients  dels  quals  s’ ha  delegat  únicament  la   via 
executiva de constrenyiment.-

Grups Tipus %
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1.Ajuntaments que solament deleguen la recaptació en via executiva de 
taxes,  impostos, preus públic i  ingressos de dret  públic, i  que no tenen 
delegada en voluntària cap de les taxes de l’ article 20 del TRLRHL.

3’5

2.Ajuntaments que, en via voluntària tenen delegades taxes que no son les 
dels  apartats  r),s)  i  t)  de  l’  article  20.4  del  TRLRHL  (clavegueram, 
escombraries  i  aigua),  i  que  deleguen  en  executiva  la  recaptació  de 
qualsevol taxes, impostos, preus públic i ingressos de dret públic.

2’5

3.  Ajuntaments que, en via voluntària tenen delegades qualsevol de les 
taxes dels apartats r),s) i  t) de l’ article 20.4 del TRLRHL (clavegueram, 
escombraries  i  aigua),  i  que  deleguen  en  executiva  la  recaptació  de 
qualsevol taxes, impostos, preus públic i ingressos de dret públic.

2

Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran retingudes per la 
Diputació de Lleida de les liquidacions corresponents que es realitzin a l'Ajuntament.

4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà el propi Ajuntament.

5)En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en l'exercici anterior, deduint 
la compensació econòmica de l’apartat 3).
En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a compte corresponent al 85% de la 
recaptació en procediment executiu del trimestre anterior.

6) La Diputació de Lleida durant  el  mes de març de cada exercici  facilitarà a l’Ajuntament  el  
compte de recaptació, integrat per la següent documentació:
- Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva per rebuts i liquidacions d’ingrés 
directe.
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i pendent de cobrament.
- Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de qualsevol motiu de càrrec, de data o de 
pendent.
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de totes les dates que 
s’hagin produït en el darrer trimestre, especificada, per motiu de data, per tal que l’entitat en tingui  
coneixement i pugui sol·licitar els aclariments o objeccions que cregui oportuns.

7) D'acord amb el punt 2 de l'article 173 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, la Diputació de Lleida resta 
rellevada de la prestació de fiances per a respondre a la gestió recaptatòria sens perjudici de les 
garanties  que  l'esmentat  Ens  Provincial  pugui  exigir  als  recaptadors  o  a  altres  agents  que 
intervinguin en la gestió del servei.

8) Per cada concepte que tingui la consideració d'ingrés de Dret Públic i que sigui objecte del  
present acord de Delegació, l'Ajuntament haurà de remetre a la Diputació de Lleida la següent 
documentació:

a)Providència de constrenyiment.
b) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i totals.
c) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord amb el disseny del 
Departament d'Informàtica de la  Diputació de Lleida.
d) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició al públic del padró, així com  
fotocòpia de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
e) Certificat dels tràmits de la imposició i ordenació dels tributs d'acord a la legislació vigent, així  
com fotocòpia de la publicació de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província.
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f) Fotocòpia del BOP on surti publicat el calendari de cobrança, en cas de rebut de cobrament 
periòdic, o fotocòpia de la notificació de la liquidació, en cas de liquidacions d’ingrés directe.
g)  Fotocòpia  íntegra  de l’expedient  en deutes  derivats  de contribucions  especials,  execucions 
subsidiàries i altres supòsits.

CINQUÈ : ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA
Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà en vigor a partir del 
dia següent a la publicació de l’acord d’acceptació de la delegació al Butlletí Oficial corresponent,  
restant tàcitament prorrogada, per períodes de cinc anys, en cas que cap de les parts manifesti  
expressament la seva voluntat en contra, comunicant-ho a l' altre amb una antelació no inferior als 
sis mesos de la seva finalització o a la de qualsevol dels períodes de pròrroga.

SISÈ: El present acord s' haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes que per la seva part 
es procedeixi a l' acceptació de la delegació aquí conferida.

SETÈ: Una  vegada  acceptada  la  delegació  per  la  Diputació  de  Lleida,  el  present  acord  es 
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per  
a coneixement general, d'acord amb el que es preveu en l'article 7.2 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.
VUITÈ: Facultar a l'Alcaldia per a la signatura de quanta documentació sigui necessària per a 
l'execució del present acord.

No obstant això el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Alcalde, Sr. Carles Palau, que és el que cedim, que és el que proposem delegar en aquest acord, 
és només la recaptació executiva, és a dir, la recaptació en base voluntària que és la primera  
aquesta la continua gestionant l’ajuntament, és a dir, nosaltres emetem la liquidació, llavors hi ha 
un període de pagament voluntari que la gent té temps per pagar-ho, i una vegada passat aquest 
període de pagament voluntari s’entra a executiva, que és això el que deleguem a la Diputació, la  
part executiva, actualment això ho tenim amb el IBI, vehicles, cementiri i escombraries, tot això ja  
ho tenim delegat a la Diputació, tant la voluntària com l’executiva i nosaltres el que proposem ara, 
d’aquestes  taxes  i  impostos  que  he  llegit,  la  liquidació  voluntària  la  continuaria  gestionant  
l’ajuntament i només passaríem a la Diputació la executiva.

Per a que és això, aquella persona que no paga la liquidació en voluntària de la llicència d’obres, 
la Diputació s’encarregaria de cobrar-la.  Aquella  persona que li  posem una multa  perquè,  ara 
s’estan executant les ordres d’execució de neteja de patis i terrenys, hi ha alguns que encara no 
ho han fet, per tant entraríem en període de posar-los-hi una multa, doncs si l’ajuntament no té els 
medis per poder cobrar realment aquesta multa, ens ho faria la Diputació.

I com aquest altres, la liquidació voluntària continua en mans de l’ajuntament, i la executiva és la 
que passa a mans de la Diputació.

Sra. Rosa Mª Buira, perdó, però la voluntària de totes les taxes o de les que ja té cedides la 
Diputació; continuaríem amb la Diputació i l’ajuntament faria només les altres.

Alcalde, Sr. Carles Palau, només les que hi ha nombrades en aquest document, les altres les que 
fins ara feia la Diputació, continua igual.
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Sr. Antonio Rispa, llavors s’ha de treure el quart.

“L’Ajuntament  delegant  s’obliga  a  utilitzar  com a  únic  òrgan  de  recaptació  en  voluntària  i  en  
executiva...”

Sra. Secretària Interventora, això és un acord que ens ha passat Diputació, i per tots els municipis 
és igual,  si  li  hem de qüestionar a la Diputació, ja li  qüestionarem després, però aquí  és que 
l’ajuntament  delegant  en  aquest  cas  de  Bell-lloc,  és  l’òrgan  de  recaptació  en  voluntària  i  en 
executiva, o sigui, l’ajuntament sempre és el titular de la recaptació en executiva i en voluntària, 
llavors el que fem aquí, a partir d’aquesta data, que és quan la Diputació en ho aprova li passem a 
delegar-li la executiva només, que és el que s’aprova al primer punt, aquí només està explicant,  
l’ajuntament mai perdrà la titularitat de la recaptació en voluntària i en executiva, l’únic que fem 
aquí és el que diu al primer punt que és delegar-li la executiva, li deleguem la competència, però la  
titularitat sempre és de l’ajuntament.

Sr. Ramon Cònsola, jo senyora secretària, li explicaré un problema que vam tenir, quan vam reduir,  
perquè ja s’ha reduït varies vegades el IBI, el vam reduir, quan vam fer la regularització de l’IBI  
aquí a Bell-lloc ens van aplicar un coeficient corrector a l’alça i nosaltres anàvem modificant a la 
baixa,  perquè  la  gent  continués  pagant  igual,  pel  que  sigui  algú  es  va  despistar,  a  baix  a 
l’administració aquí, o la secretària o..., i es va passar de data, la Diputació ho va entrar, i els de  
l’oposició ens van denunciar. La Diputació, se’ns va passar de data enviar-ho a la Diputació, com 
tu dius, nosaltres podem recaptar en voluntària però ho vam tenir que demanar a la Diputació que 
ens autoritzés i això li podeu preguntar al Carles, els informàtics de la Diputació van tenir que 
treballar  juntament  amb  el  Carles,  i  també  s’ha  de  donar  gràcies  als  de  La  Caixa,  que  els  
informàtics de La Caixa també ens van ajudar i vam poder emetre un rebut durant aquell any per 
cobrar a la gent, perquè la gent no pagués més; però els hi vam tenir que demanar a la Diputació,  
perquè la teníem cedida, el cobrament el teníem cedit a ells.

Sr. Antonio Rispa, segons aquí ho podrien demanar tot de cop.

Sra. Secretària Interventora, això és un model que ha passat Diputació, que és el mateix model  
que es va passar també a les altres taxes.

Sra. Rosa Mª Buira, però això no vol dir que estigui ben redactat, encara que sigui que l’hagi fet la 
Diputació, perquè ho diu ben clar “L’Ajuntament delegant s’obliga a utilitzar com a únic òrgan de  
recaptació en voluntària i en executiva a partir d’aquesta data a la Diputació de Lleida.” , o sigui que 
l’ajuntament delegant que som Bell-lloc ens obliguem que a partir  d’ara la Diputació us ha de 
cobrar en voluntària i en executiva, si ella vol, però nosaltres tindríem la obligació de, per tant,  
això, potser que...

Sra. Secretària Interventora, però el punt que has de mirar és el primer punt de l’acord.

Sra. Rosa Mª Buira, però el quart també l’estem aprovant aquí.

Sra. Secretària Interventora, són les condicions que ens fixa la Diputació com a òrgan delegant, 
aquí nosaltres no hi podem entrar, home, si que li podem comentar a la Diputació si això és una 
cosa a esmenar.
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Sra. Rosa Mª Buira, no la Diputació com a òrgan delegant, sinó l’ajuntament delegant, Bell-lloc li 
delega a la Diputació, i  que li delega els voluntaris i els executius, i a més et diu que tens la  
obligació.

Sra. Secretària Interventora, si, però aquestes condicions de la delegació les ha fixat la Diputació,  
no nosaltres.

Sra. Rosa Mª Buira, doncs les ha fixat malament, ho sento per la Diputació que me l’estimo molt, 
però...

Sra. Secretària Interventora, doncs ja li farem arribar, que mira el Ple comenta que això està errat i  
ja està, perquè les condicions les posen ells, la Diputació m’ha dit que si no aprovem tal qual està 
així, no ens ho acceptaran.

Sr. Antonio Rispa, perquè voldran cobrar-ho tot.

Sra.  Secretària  Interventora,  no,  perquè  tu  t’has  d’anar  a  mirar  el  primer  punt  “Delegar  a  la 
Diputació de Lleida... la recaptació dels ingressos ... en via executiva”.

Sra. Rosa Mª Buira, però al quart, a les condicions de la delegació, en quines condicions, nosaltres  
deleguem el cobrament per executiva, però en quines condicions ho hem de fer, doncs que els hi  
hem de donar tot, la voluntària i la executiva, se’ls hi ha colat la paraula.

Sra. Secretària Interventora, sí, se’ls hi ha colat la paraula.

Sr. Antonio Rispa, si se’ls hi ha colat que la treguin.

Sra. Rosa Mª Buira, però nosaltres no ho podem acceptar això. No ho podem aprovar així.

Sra.  Secretària Interventora,  però que són les condicions  que fixa  la Diputació,  se li  diu a  la 
Diputació que el  que deleguem realment  és la recaptació en executiva,  en cap cas se li  està 
delegant la recaptació voluntària, i això és el que posa a l’acord, i les condicions són les que va 
fixar la Diputació, se li comenta a la Diputació que el Ple considera que hi ha una esmena, i que 
ens ho expliquin ells.

Sr. Antonio Rispa, ara imaginat que diguin volem tota la recaptació que vau signar i ho vau portar a  
un Ple.

Sra. Secretària Interventora, que no, que la recaptació només és en executiva.

Alcalde, Sr. Carles Palau, a males en aquest cas, es prendre, recuperem la executiva. 

Sr. Antonio Rispa, i perquè no ho poden arreglar això.

Sra. Secretària Interventora, ho fem constar.
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Sra. Rosa Mª Buira, fem constar que a les condicions de la delegació, nosaltres volem fer constar 
que només li cedim el cobrament executiu.

Sr.  Ramon Cònsola,  llavors fem constar,  que tots  els  grups,  perquè suposo que hi  esteu tots 
d’acord, al quart punt no hi estem d’acord amb la redacció i per tant, i al proper Ple ens dius que és  
el que t’han dit.

Sra. Rosa Mª Buira, aquí sobra la paraula recaptació voluntària.

Sra. Secretària Interventora, com que a la Diputació li hem de passar certificat d’acord de Ple 
s’afegeix,  si  això ho debateu  aquí,  que  els  grups  municipals  presenten  la  següent  esmena a 
aquest punt. Ho afegim com una esmena a l’acord, fem constar això.

Sr. Ramon Cònsola, una cosa, aquí ens heu ficat unes taxes que es cobren per mostrador, no?

Alcalde, Sr. Carles Palau, les d’autoliquidació si.

Sra. Secretària Interventora, les autoliquidacions si, però...

Sr. Ramon Cònsola, per exemple lo de expedir documents, lo normal és que dones el document, i  
et donen, 1, 2 ó 3 euros.

Sra. Secretària Interventora, però, per exemple hi ha taxes per tramitació de projectes de millora 
urbana, i projectes d’urbanitzacions que hi ha algunes que s’han quedat pendents, tu expedeixes 
la liquidació i si no et paguen, que fem, no tenim mecanismes.

Sr. Ramon Cònsola, això ja t’ho vaig dir l’altre dia, de morro hi ha molt, nosaltres quan vam entrar 
aquí ens vam trobar amb un “pufo” serio.

Sra. Secretària Interventora, per això, com per exemple taxes de 120 euros de tramitacions de 
plans de millora urbana i projectes de urbanitzacions que no hi ha manera.

Sr. Ramon Cònsola, si, el tema de publicacions, això no t’ho paguen, si tu no els hi exigeixes, la 
gent, nosaltres quan vam entrar aquí vam trobar un calaixó, hi havia 10.000 euros d’impagats del 
cementiri, una caixa de sabates, la meitat els van recuperar, els altres van prescriure.

Es fa constar que en les intervencions dels membres del Ple manifesten que en l'apartat quart de 
la proposta d'acord relatiu a les condicions de la delegació, en el punt primer, hi ha una errada 
quan comenta òrgan de recaptació en voluntària i en executiva a partir d'aquesta la Diputació de 
Lleida, perquè la delegació de facultats en recaptació només és en executiva. 

Votació

Es sotmet a votació la proposta d’acord per a la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats 
que aquest ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació en via executiva de determinats 
ingressos  de  dret  públic,  amb  la  inclusió  de  l’esmena,  aquesta  s’aprova  per  unanimitat  dels 
membres assistents de la corporació.
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Vots a favor: 

4 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr. 
Miquel Amorós.

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

1 Grup Municipal PP, Sr. Antonio Rispa.

SETÈ.-  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  LES  DATES  DE  LES  FESTES  LOCALS  PER  A 
L’EXERCICI 2019

Un cop publicada l’Ordre de les festes laborals per a l’any 2019, la Conselleria de Treball, Afers 
Socials i Famílies inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per l’any 2019.

Per aquest motiu, d’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les  
catorze  festes  laborals,  dues  tindran  caràcter  local,  i  d’acord  amb  el  Decret  177/1980,  de  3 
d’octubre,  en  el  qual  s’estableix  que  les  dues  festes  locals  seran  fixades  per  Ordre  de  la 
Consellera  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies,  a  proposta  dels  municipis  respectius,  cal  que 
aquest Ajuntament faci arribar les seves propostes de festes locals per a  l’any  2019.

Atès que s’ha de comunicar al  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya,  els dos dies de Festa Local que preveu l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors.

Atès que aquestes dues festes no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa 
oficial.

Atès que en data 9 de maig de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell reunit en sessió  
ordinària va rebutjar per majoria absoluta dels membres assistents l’aprovació dels festius locals 
per a l’exercici 2019. 

Per tot això, de conformitat amb l’article 46 del  Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre 
regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, es proposa al Ple el següent 
ACORD:

Primer.- Proposar als Serveis Territorials de Lleida del  Departament de Treball,  Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya els dies 27 i 28 de setembre de 2019 com a festes locals  
de Bell-lloc d’Urgell.

Segon.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials de Lleida del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,  per a que el/la Conseller/a de Treball mitjançant  
l’Ordre pertinent estableixi les dues festes locals.

No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
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Sra.  Rosa Mª Buira,  nosaltres  ja  vam explicar  aquest  punt  al  Ple del  dia 9,  ens  mantenim a 
l’explicació i no cal tornar a remenar això, són casi les dotze, i ja sabeu quina és la nostra opinió.

Sr. David Folguera, nosaltres tot i que la portem com a proposta, la primera proposta que vam fer  
nosaltres com a grup municipal  va estar  rebutjada,  proposàvem dos dies que fossin dilluns o 
divendres, perquè sinó els treballadors/treballadores d’aquest poble perdien un dia de festa. A la 
última reunió amb els diferents grups municipals es va acordar, o es va donar a entendre que si  
fossin aquestes dates de dilluns o divendres com a festiu no tirarien endavant; portem aquesta 
proposta a contra cor, perquè com a treballadors perdrem un dia de festa.

Sr. Miquel Campàs, puc fer una petita i ràpida, has de tenir en comte que uns perdran però els 
altres guanyaran, jo crec que ho hauries de valorar, no sé la quantitat de, si que uns perdran però 
els altres guanyaran.

Sr. David Folguera, jo faig la valoració dels que més perdran.

Sr. Miquel Campàs, hi ha que el guanyaran aquest dia.

Sra. Rosa Mª Buira, tampoc té perquè, perquè tots sabem que els convenis laborals es poden 
negociar.

Sr. David Folguera, això no ho tinc tant clar, ja ho vau dir l’altre dia i no ho tinc tanc clar.

Sra. Rosa Mª Buira, hi ha empreses que es negocien.

Sr. David Folguera, hi ha empreses que els convenis laborals són els que són.

Sr. Jaume Amorós, és el tracte personal, David.

Sr. David Folguera, ja ho entenc això, que amb tracte personal ho pots solucionar. Depèn de quin 
personal tracte no es pot.

Sr. Ramon Cònsola, tota la gent que treballa fora d’aquí, que són molta també hi entren.

Sr. David Folguera, ja, però tindran les del seu poble, on treballen.

Sr. Ramon Cònsola, però llavors.

Sr. David Folguera, és el que deies que a la Diputació tots fan les del seu poble. Enguany només 
faran un dia.

Votació
 
Es sotmet a votació la proposta d’aprovació de les dates de les festes locals per a l’exercici 2019, 
aquesta s’aprova per majoria absoluta dels membres assistents de la corporació.

Vots a favor: 

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

1 Grup Municipal PP, Sr. Antonio Rispa.

Vots en contra:
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4 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr. 
Miquel Amorós.

VUITÈ. DONAR 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 0154/2018.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0155/2018 fins al núm. 0174/2018 ambdós inclosos. 
S’adjunta annex.

ANNEX DECRETS 
2018
DECRET NÚM. ASSUMTE 
DECRET  2018 
2018-0155 Convocatòria sessió ordinària ple 13/06/2018
DECRET  2018 
2018-0156 Sol·licitud subvenció IEI per a biblioteques anualitat 2018
DECRET  2018 
2018-0157 Sol·licitud subvenció IEI per a equipaments culturals anualitat 2018
DECRET  2018 
2018-0158 Resolució reparament Fra. 2018/192,284 i 395
DECRET  2018 
2018-0159 Aprovació definitiva projecte reparcel·lació PAU-16 Folguera (Bellet)
DECRET  2018 
2018-0160 Autorització pagament de V premi  Internacional Joan Solà
DECRET  2018 
2018-0161 Llicència Urbanística (Exp. 2018/043)
DECRET  2018 
2018-0162 Aprovació nòmines paga extra juny 2018
DECRET  2018 
2018-0163

Aprovació conveni col·laboració i subvenció  Associació de Joves l'Esplai i 
Ajuntament Casal d'estiu

DECRET  2018 
2018-0164 Resolució expedient baixes per inscripció indeguda al padró d'habitants
DECRET  2018 
2018-0165 Llicència Urbanística (Exp. 2018/022)
DECRET  2018 
2018-0166 Comunicació Urbanística (Exp. 2018/055)
DECRET  2018 
2018-0167

Reconeixement obligacions del 1 al 31 de maig de 2018, per aprovació de 
factures rebudes materials i serveis

DECRET  2018 
2018-0168 Relació de pagaments
DECRET  2018 
2018-0169 Aprovació nòmines i dietes juny 2018
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DECRET  2018 
2018-0170 Convocatòria sessió ordinària Junta de Govern local de 03/07/2018
DECRET  2018 
2018-0171 Llicència Urbanística (Exp. 2018/057)
DECRET  2018 
2018-0172 Llicència Urbanística (Exp. 2018/044)
DECRET  
2018/2018-0173 Sol·licitud modificació d’accés al servei eFact
DECRET 
2018/2018-0174 Comunicació Urbanística (Exp. 2018/056)

 
Donar  compte  de  l’Acta  de  la  Junta  de  Govern  i  dels  acords  adoptats  de  data:  05/06/2018. 
S’adjunta annex.

ANNEX JUNTES DE GOVERN
DATA ACORDS

5/6/2018 Assignar productivitat al personal laboral tècnic informàtic
(07/2018)  

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sr. Ramon Cònsola, aquí en l’acta de la junta de govern local en l’apartat 4.9 diu “En data 28 de 
maig de 2018, amb registre d’entrada núm. 623, s’ha rebut petició de descatalogació d’una casa  
com a bé cultural d’interès local a instància d’un particular”, la pregunta és quina casa és?

Alcalde, Sr. Carles Palau, ho volia treure als precs i preguntes, és a “Ca La Fam”, vam tenir la 
visita dels propietaris i van tenir la petició de descatalogació, tinc la resposta damunt de la taula, 
perquè volia saber la vostra posició sobre el respecte, han demanat descatalogar, han justificat 
dient de que no hi ha manera de vendre la casa, que s’està ensorrant, nosaltres hem demanat 
informe al tècnic, però la nostra postura és de no, no portar al Ple aquesta descatalogació, perquè 
creiem que al poble hi ha pocs edificis amb una mica d’història i de patrimoni cultural, i creiem que  
s’han de conservar, i  més tenint en compte que en aquesta finca tenen terreny de sobres per 
especular, tenen altre terreny que poden fer coses i amb els beneficis d’aquells terreny invertir a la  
casa i conservar-la. La resposta que hi diré és que jo no tiraré endavant aquesta petició d’ells i als 
precs i preguntes us ho volia preguntar per veure si el vostre parer és diferent o compartiu aquest 
punt de vista al respecte.

Sr. Ramon Cònsola, s’hauria de veure l’informe del tècnic que diu.

Sr. Antonio Rispa, una persona que és ama d’una cosa i no pugui fer el que vulgui.

Sr. Ramon Cònsola, i l’altra és si va a pitjor i no volen reparar-la.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ordre d’execució, si comença a ser perillós per la via pública i pels veïns, 
haurà d’entrar l’ajuntament a fer ordres d’execució per a que mantinguin la seguretat de l’edifici.
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Sra. Rosa Mª Buira, hi ha esquerdes que es van fer cada vegada més amples, jo les veig sovint.

Alcalde,  Sr.  Carles  Palau,  si  ara  en  aquest  Ple  plantegem  la  idea  d’acceptar  aquesta 
descatalogació o entrar a parlar-ne endavant, la meva idea és aquesta.

Sr. Antonio Rispa, a la llarga també caurà.

Sra. Rosa Mª Buira, s’ha de valorar.

Sr. Ramon Cònsola, primer crec que ens hauríeu d’ensenyar l’informe que ha fet el tècnic.

Alcalde, Sr. Carles Palau, l’informe és un full que ha fet, i el que diu bàsicament és que hi ha pocs  
elements històrics culturals en aquest poble, i que s’han de conservar, i que allí, em sembla que  
parla d’una peça del balcó.

Sr. Ramon Cònsola, de pedra només hi ha una, que és l’escut, tot lo demés de la façana és fals. 
La façana era d’una altra manera, i la van canviar després, era mig terra mig amb toxos, tipus “Cal 
Codina” i hi havia l’escut de la casa i la data, és l’únic. La única que es conserva tal qual és “Cal  
Codina”, perquè “Cal Garatx” que era la posada no es conserva res, perquè s’hi va ficar foc, i l’altra  
que es conserva tal i com estava que venien les carrosses reals i paraven és, que encara tenen 
les menjadores és a Cal GLL, allí encara hi ha les menjadores dels cavalls. Allí guardaven les 
cavalleries i venien a dormir aquí, t’estic parlant del segle XII.

Sra. Rosa Mª Buira, si, lo important són les pedres del balcó, les pedres del balcó acaben de caure 
la meitat, si només és aquesta la important, el dia que caigui aquesta, s’ha acabat.

Alcalde, Sr. Carles Palau, com que hem de quedar un dia per altres coses, introduïm aquest tema,  
jo us faré arribar l’informe del tècnic.

Sr. Miquel Campàs, l’informe del tècnic i si pot ser la petició dels propietaris.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si, és una instància bàsica.

Sra. Rosa Mª Buira, l’informe del tècnic pel que has comentat és un informe del tècnic en quant a 
respectar els elements històrics, no és un informe de cara a l’estat de l’edifici.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no, només contestar la petició de descatalogació, ell diu que al POUM 
marca tant i el nivell de protecció copia la fitxa del POUM d’aquesta casa i llavors fa la valoració 
aquesta de que al seu parer no s’hauria de procedir a la descatalogació perquè Bell-lloc té pocs 
elements històrics i s’hauria de respectar.

Sra. Rosa Mª Buira, el que seria necessari pel perill de les persones és l’informe tècnic de l’estat  
realment de la casa, si hi ha perill de que caigui o que no caigui.

Alcalde, Sr. Carles Palau, potser li haurem de requerir al propietari que el porti ell.

Sra. Rosa Mª Buira, no sé qui l’ha de fer però.

Sr. David Folguera, és el balcó i el ràfec.

Sra. Rosa Mª Buira, les pedres dels balcons acaben de caure totes.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, conservar el ràfec i les bobadilles.

Sr. Ramon Cònsola, la única cosa que hi ha autèntica, jo crec que hem de conservar la història,  
però hauria de participar tothom, això els il·luminats de Barcelona els hi encanta a tots, però, la 
torre “Gimferrer” també està catalogada i no acaba de quedar res, entre robatoris, igual que a Cal  
Roca, van robar les escales, hi havia una escala preciosa de pedra, la van robar tota, després hi  
van ficar foc i ara més valdria que caigués perquè allò és un perill, però i al tanto que estem parlant  
de Vall Companys que té potència, això agafen a una altra persona amb una quantitat de diners  
moderada o justa i no pot mantenir, llavors diuen ho hem de conservar, doncs ajudeu-me tots, la  
Generalitat o el govern central, vostè ha pagat la contribució, home l’IBI de la casa sabem el que 
dona, no pot reparar gaire cosa amb l’IBI d’una casa; això és un criteri, jo també soc partidari de 
conservar, però entenc que si és un bé públic que s’ha de conservar, jo penso que aquella persona 
ha de rebre ajuda, si aquesta gent ha de reparar, que em penso que la teulada, aquesta casa ha 
d’estar trinxada, perquè les bigues són de fusta, velles, fa temps que està tancat, lo guapo era lo  
de dins, però segur que les bigues estan doblegades, i algun dia s’enfonsarà, a part una altra 
cosa, només està catalogada una part de la façana, et podien tirar tot el resto a terra i deixar, bé,  
no sé, parlem-n’hi.

Alcalde, Sr. Carles Palau, el que deies, també els hi passa als castells de la Segarra, que també 
tenen aquesta problemàtica.

Sr. Ramon Cònsola, que la meitat són a terra.

Alcalde, Sr. Carles Palau, exacte, menys els quatre que poden viure dins i la conserven.

Sr. Ramon Cònsola, el 14 de maig de 2018, nosaltres vam entrar tal com diu aquí el 28 de maig 
vam entrar un escrit  preguntat per l’estat de La Cultural, el 14 de maig hi ha una sortida d’un  
requeriment per a l’obertura del bar o explicació de la situació del mateix. En data 15 de maig, s’ha 
rebut de la Sra. O.M. petició de tancament per mutu acord del servei Bar La Cultural.

A nosaltres no se’ns ha respòs de les preguntes que vam fer, jo només vull dir dos coses, una que 
suposo que del  plec de clàusules s’ha mantingut  la clàusula  4ª  i  la 18ª,  una  és que aquesta 
senyora ha de pagar el que deu, i nosaltres demanaven que se’ns donés un llistat del seu deute, si  
estava al corrent de pagament de llum, aigua i tot això, i la clàusula 4ª en concret diu que no es 
donaran ni subvencions ni ajudes en el cas de que el negoci els hi vagi malament, ni amb espècie 
ni amb diners. La clàusula 18ª diu que les millores aniran a càrrec del que agafi el bar.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no us he passat la informació perquè volíem tancar el tema i donar-vos 
ho tot junt, estem en negociacions per tancar el tema. Ella demana que se’ls hi compensi les obres  
i nosaltres diem que no, i si no arribem a un acord, properament farem, no sé si es correcte dir-ho, 
un desnonament administratiu.

Sr. Miquel Amorós, el que va fer ella era una resposta al requeriment que se li va fer, una sol·licitud  
de tancament de mutu acord.

Sr. Ramon Cònsola, un tancament de mutu acord, és que les dues parts estan d’acord.

47



Sr. Miquel Amorós, ella va demanar fer-ho de mutu acord, i ara estem a veure si arribem a aquest 
acord.

Sra. Rosa Mª Buira, de mutu acord, però respectant les seves condicions.

Alcalde, Sr. Carles Palau, estem negociant.

Sr. Miquel Amorós, les condicions al final les marca.

Sr. Ramon Cònsola, ella tenia uns compromisos adquirits i els haurà de complir.

Sr. Antonio Rispa, val més arribar a un acord que marxi.

Alcalde, Sr. Carles Palau, un desnonament administratiu, no sé si es pot fer això.

Sr. Antonio Rispa, i quan costa això.

Alcalde, Sr. Carles Palau, però algo hem de fer.

Sr. Miquel Campàs, pregunta pel decret d’alcaldia sobre els pagaments de factures, hi ha una de 
Servicios Microinformàtica, de còpies impressores, pagueu tant per fotocòpia.?

Alcalde, Sr. Carles Palau, hi ha un contracte de fa dos anys, vam fer un renting.

Sr. Miquel Campàs, que ho pagueu una vegada a l’any?

Alcalde, Sr. Carles Palau, ara no ho sé.

Sra. Secretària Interventora, no, cada mes.

Sr. Miquel Campàs, després hi ha una altra del senyor O.F.V. control firetes.

Sr .Miquel Amorós, parlant d’aquell accident que va passar amb uns inflables i per tal de seguir la  
normativa, potser portem dos festes majors fent-ho, representa que tu estàs obligat, els firaires 
estan obligats a portar-te una documentació concreta i ells estan obligats a parlar amb aquesta 
persona o amb el seu tècnic pel control d’extintors, certificats, i nosaltres estem obligats a emetre  
un acta conforme, el tècnic ha d’anar allà, revisar que estigui conforme, i emet un acta i la diposita  
a l’ajuntament conforme aquelles firetes, si hi ha alguna fireta que no compleix, doncs no pot obrir.  
I el que hi ha potser més actual.

Sr. Miquel Campàs, ens ho pensàvem, però deixa’m consultar.

Alcalde, Sr. Carles Palau, això va sorgir arran d’això que diu el Miquel, i en un Consell d’Alcaldes, 
l’alcaldessa de Palau, que també és la directora dels Serveis Territorials d’Interior va fer venir ara  
no sé si un mosso o administratiu per aquest tema de les firetes, que comencéssim a tenir cura  
d’aquest aspecte i la responsabilitat de l’ajuntament si passes algun accident en alguna fireta, i no 
tinguéssim l’informe de l’enginyer que tot estava correcte.
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Sr. Miquel Amorós, s’ha de dir que no tots els ajuntaments ho fan, vam preferir fer-ho.

Sr. Miquel Campàs, millor seguretat.

Sr. Miquel Amorós, l’ajuntament el que paga és aquesta acta, va el tècnic revisa la informació que 
tot estigui bé i fa l’acta.

Sra. Rosa Mª Buira, de fet els que tenen inflables i totes aquetes coses si no tenen ells un certificat 
del seu enginyer privat no els deixen muntar.

Sr. Miquel Amorós, però clar, això ho hem de controlar nosaltres, per això el tècnic mira que tothom 
tingui  aquest  certificat,  tothom tingui  els  extintors,  els  inflables  revisa in situ que estiguin  ben 
agafats i segurs, els hi fa la revisió tècnica, em sembla que el primer any hi havia un que havia de  
canviar una cosa, i ho va poder fer al moment, va fer un requeriment al moment i ho va poder  
arreglar, certifica que la instal·lació és correcta.

Alcalde, Sr. Carles Palau, hi ha el certificat de que la instal·lació compleix, de la fireta i després hi  
ha que el muntatge s’ha fet correctament, per molt que tinguis, si no fiquis la toma de terra i es 
això.

Sr. Ramon Cònsola, i es el que va passar amb l’inflable a Lleida, que no estava ben collat.

Sr. David Folguera, això s’hauria de passar cada vegada que s’infli.

Alcalde, Sr. Carles Palau, la obligació del firaire és complir tots els dies les condicions.

Sr. Ramon Cònsola, si estan mal anclats amb una corrent d’aire se’ls emporta.

Sr. Miquel Campàs, després tenim una factura de La Llena Ambiental, memòria valorada de millora 
zona Els Tossalets, que s’ha fet un estudi.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ja vam parlar a l’altre Ple, és aquest estudi.

Sr. David Folguera, us ho vaig passar per wathsapp. Ara si voleu us ho faig en format paper.

Sr. Ramon Cònsola, nosaltres som de format paper, som clàssics nosaltres.

Sra. Rosa Mª Buira, nosaltres som del suport paper. 

Sr. Ramon Cònsola, som com els cotxes antics.

Sr. Miquel Campàs, una factura de Rodríguez Advocats, contenciós administratiu.

Alcalde, Sr. Carles Palau, crec que és d’aquell que ens vam retirar, bé que es van retirar, perquè 
vam arribar a un acord.

Sra. Secretària Interventora, sí, que s’ha desistit del procés.
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Sr. Antonio Rispa, jo voldria que no tornés a passar als Tossalets el que va passar.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no tornarà a passar.

Sr. Antonio Rispa, no tinc res en contra, però hi ha altres puestos per fer-ho.

Sr. Ramon Cònsola, si passa algú i ho denuncia, allò és zona protegida.

Alcalde, Sr. Carles Palau, és el contenciós que teníem que es va desistir per part de les parts i es  
el que ens ha cobrat l’advocat.

Sr. Miquel Campàs, quin era?

Alcalde, Sr. Carles Palau, és sobre el tema urbanístic que hem comentat abans, però, t’ho miro i  
t’ho faig arribar.

Sr.  Miquel  Campàs,  després  hi  ha  una  dieta  d’un  senyor  N.G.C.  que  és  treballador  de 
l’ajuntament?

Alcalde, Sr. Carles Palau, no, és el que va fer al premi Joan Solà, que es va fer a l’IEI és el que va 
fer el discurs, i amb el conveni que vam signar, nosaltres hem pagat el sopar i les dietes del viatge,  
l’hotel d’ell i de la viuda d’en Joan Solà.

Sr. Miquel Campàs, aquí surt 48 euros.

Alcalde, Sr. Carles Palau, això és l’AVE, i com que va pagar amb targeta dorada, va sortir més 
barat.

El Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell es dona per assabentat dels decrets d’alcaldia i dels 
acords de junta de govern. 

NOVÈ.- MOCIONS 

9.1.- MOCIÓ PER A LA PETICIÓ DE MÒDULS EN L’IRPF EN EL SECTOR AGRARI ARRAN DE 
LES PEDREGADES

Tal com ha transcendit als mitjans públics, en data 29 d’abril de 2018, el nostre municipi va patir 
una pedregada causant danys molt considerables a la producció de fruiters, estimant-se  que  els  
danys suposen una superfície afectada (ha) en fruita pinyol de 107 i , percentatge de 20-50, i una  
superfície afectada (ha) 106 de fruita llavor i percentatge de 20-50 segons dades del DARP.

Per una altra banda, la temporada d’enguany s’ha vist perjudicada també per una greu baixada de 
preus, la gran distribució, especialment europea, està alentint les seves peticions de compra de 
fruita d’os en un intent de frenar els preus de préssecs i nectarines i fins i tot baixar-los i modulen 
el mercat maximitzant el benefici a costa d’ofegar el productor. Els actuals nivells de preus no es 
corresponen amb la lògica de l’oferta i  la demanda. Aquestes circumstàncies agreugen encara 
més la ja precària situació econòmica dels pagesos que venen suportant els darrers temps.

Per tot això,  es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell el següent ACORD:
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Primer.- Sol·licitar al Ministeri d’Economia i Hisenda  a través de la Subdelegació del Govern a 
Lleida,  que en consideració als danys causats al sector agrari per la pedregada esmentada, es  
resolgui l’atorgament d’ajuts directes al col·lectiu perjudicat esmentat, o bé la reducció dels mòduls 
aplicables a les activitats agrícoles que determinen el rendiment net de la seva activitat econòmica 
d’acord amb el mètode d’estimació objectiva de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques.

Segon.- Comunicar aquest acord a la Subdelegació del Govern a Lleida, als efectes oportuns. 

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sra. Rosa Mª Buira, hem patit una vegada més les inclemències del temps i tot el que puguem fer 
des  de l’ajuntament  per  afavorir  aquest  col·lectiu  de  pagesos,  en  aquest  cas  perjudicats,  per 
descomptat, tindran el nostre suport.

Votació
 
Es sotmet a votació la moció per a la petició de mòduls en l’IRPF en el sector agrari arran de les  
pedregades, aquesta s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la corporació.

Vots a favor: 

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

4 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr. 
Miquel Amorós.

1 Grup Municipal PP, Sr. Antonio Rispa.

DESÈ.- PRECS I PREGUNTES 

No n’hi ha.

No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-quatre 
hores i dos minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe. 

Vist i plau
L’Alcalde Secretària interventora 
Carles Palau Boté Elena Bergés Martín

(aquest document està signat electrònicament) 
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