
09/18 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 19 de setembre de 2018

Identificació de la sessió

Núm.: 09/2018 
Caràcter: Ordinària 
Data: dimecres, 19 de setembre de 2018
Horari: de les 22:00 a les 00:35 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 19 de setembre 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
Nadir Castells Gené Regidora, 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 

Actua com a Secretària Interventora la Sra. Elena Bergés Martín 

Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que assisteixen  
onze dels onze regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els articles 46.2 c) 
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei  
Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 90 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

 
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts següents: 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (11/07/2018)

2. Expedient 207/2018. Aprovació pla econòmic financer 2018-2019

3. Expedient  95/2018.  Modificació  Ordenança  Fiscal  Reguladora  de  l’impost  sobre 

construccions, instal·lacions i obres
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4. Expedient 193/2018. Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la prestació 

del servei de llar d’infants municipal

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

privada.

6. Expedient 206/2018. Compte general exercici 2017

7. Expedient  120/2018.  Modificació  de  Crèdit  núm.  2/18  mitjançant  generació  i 

transferències de crèdit

8. Expedient 224/2018. Aprovació projecte obres pavimentació camí de Pelagalls

9. Expedient 289/2018. Aprovació projecte urbanització carrer Escoles

10. Expedient 290/2018. Aprovació document tècnic per la instal·lació tanca centre de dia.

11. Expedient 288/2018. Increment retribucions personal funcionari i laboral Ajuntament.

12. Expedient 285/2018. Renumeració de la via pública Carrer Jacint Verdaguer

13. Expedient 278/2018. Règim de control intern simplificat

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

15. Dació  en  compte  de  les  rendicions  trimestrals  (2n  trimestre  de  2018)  al  Ministeri 

d’Hisenda i Funció Pública.

16. Mocions

17. 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 i exiliats 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 11/07/2018, 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 11/07/2018.

2



Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sr. Miquel Campàs, proposa les següents esmenes a l’acta:

A la línia 8, pàgina 16 diu “metres” i ha de dir “mestres”.

A la línia 9, pàgina 47 on diu “pagar” ha de dir “reparar”.

Votació

Es sotmet  a  votació  la  incorporació  de les  esmenes  exposades  anteriorment  a  l’acta  del  Ple 
ordinari de data 11/07/2018, aquestes s’aproven per unanimitat dels membres assistents de la 
corporació.

Vots a favor:

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

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

1 Grup Municipal de 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.

En data 11 de juliol de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell reunit en sessió ordinària 
núm. 8/18 va rebutjar per majoria simple dels regidors i regidores presents la proposta d’acord 
d’aprovació  del  pla  econòmic  financer  de  l’ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell  per  a  l’exercici  
2018-2019. 

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 
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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, es proposa al ple 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.

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, comenta que aquest punt ja es va portar al Ple del 11 de juliol, però com 
que no hi érem tots els regidors, he cregut convenient portar-ho al Ple del setembre. en primer lloc, 
llegiré  part  del  contingut  del  Pla  Econòmic  Financer  de  l’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell 
2018-2019.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sr. Ramon Cònsola, nosaltres ens ratifiquem en el que vam dir al Ple  de l’11 de juliol.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ja ho vam explicar aquell dia, jo tan sols recordar que hi ha tres ítems  
que es tenen en compte, un és el rati d’endeutament, l’altre és la regla de la depesa i la estabilitat  
pressupostària, i en aquest cas es compleixen els dos primers, però no es compleix la regla de la 
despesa, i per això s’obliga a la elaboració aquest pla econòmic financer.

Si no recordo malament, al Ple del juliol no es va aprovar amb cinc vots en contra, una abstenció i  
cinc vots a favor.

Votació
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Es sotmet a votació la proposta d’acord 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: 

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

Vots en contra:

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

1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

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. 
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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.
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell reunit en sessió ordinària de data 11 de juliol 
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:

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 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. 
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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: 

Sr. Ramon Cònsola, nosaltres ens vam ratificar el dia 11 de juliol, i al final estem passant el mateix  
treien lo de llicència d’obres, allí ja vam dir que no estàvem d’acord en que totes les llicències 
d’obres tinguessin que passar pel Ple, i a part aquí pot haver que algú mal interpreti o interpreti 
d’una altra manera amb el tema de les bonificacions pel tema de l’ocupació o que siguin d’utilitat  
municipal i que interpreti que això no entra, llavors nosaltres passada la Festa Major, li entrarem 
una proposta, els dos grups, en el qual podrem començar a treballar sobre això i si arribem a un 
acord per marcar una taxa per aquests temes. Avui nosaltres no li donarem suport perquè ens 
mantenim en el que vam dir el dia 11 de juliol, perquè al final és el mateix, continuem amb l’opinió.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no ho entenc, perquè a les dos reunions que havíem tingut per acordar 
aquest text no han servit de res.

Sr. Ramon Cònsola, de l’11 de juliol cap aquí no hem tingut cap.

Alcalde, Sr. Carles Palau, però anterior a l’11 de juliol.

Sr. Ramon Cònsola, vam tenir una reunió.

Alcalde, Sr. Carles Palau, pel tema de les façanes que s’ha tret, vam arribar a un acord en aquests 
textos.

Sr. Ramon Cònsola, no, vam quedar en aquella reunió, que nosaltres, i torno a repetir, i si agafa 
l’acta que ara hem aprovat, i li repeteixo, si la vol llegir, que està escrit, que nosaltres, i estàvem 
presents el seu grup que tampoc hi estava d’acord, que nosaltres no acceptem que les llicències 
hagi de ser el Ple el que hagi de fer de jutge, no acceptem, perquè a veure això s’agafa amb 
pinces i algun dia pot haver discrepàncies polítiques o visions diferents o criteris contraris i llavors 
tot això se’n va a norris, per tant nosaltres volem, és a dir, coses concretes i clarividents, i nosaltres 
passada la Festa Major li entrarem unes propostes i llavors passem al Ple a discutir.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si aquestes propostes compleixen la normativa, segurament arribarem a 
un acord.

Sr. Ramon Cònsola, i si no la compleix, llavors haurem de buscar la manera per poder-la complir.

Alcalde, Sr. Carles Palau, a veure quina proposta feu doncs.

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

Vots a favor: 

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

Vots en contra:

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

1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

QUART.-  APROVACIÓ PROVISIONAL,  SI  S’ESCAU,  DE LA MODIFICACIÓ D’  ORDENANÇA 
FISCAL NÚM. 35 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA LLAR 
D’INFANTS MUNICIPAL

Atès que el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei  
Reguladora  de  les  Hisendes  Locals  (TRLRHL),  en  els  seus  articles  20  a  27  especifica  el  
procediment  per  a  l’aprovació  i  modificació  de  les  Ordenances  fiscals  reguladores  de  taxes. 
L’article 24.4 del  TRLRHL estableix que per la determinació de la quantia de les taxes podran 
tenir-se en compte criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les. 

En  data  06  de  juny  de  2018  per  providència  d’alcaldia  s’inicia  l’expedient  de  modificació  de 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis de la Llar d’infants municipal.

En data 7 de juny de 2018, la Secretària Interventora municipal  emet informe tècnic-econòmic 
sobre la modificació de l’ordenança fiscal proposada i informe jurídic sobre la normativa aplicable.  

En data 13 de juny de 2018, el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en sessió ordinària núm.  
7/18  va  rebutjar  per  majoria  absoluta  dels  membres  assistents  la  proposta  d’aprovació  de la 
modificació  de  l’ordenança  fiscal  reguladora  de  la  taxa  per  la  prestació  de  serveis  de la  llar  
d’infants municipal per implantar un sistema de tarifació social. 

En  data  14  de  setembre  de  2018,  la  Secretària  Interventora  municipal  emet  informe 
tècnic-econòmic sobre la modificació de l’ordenança fiscal  proposada i  informe jurídic sobre la 
normativa aplicable.  

Considerant que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. La modificació començarà a regir a l’endemà de 
la seva publicació definitiva al  Butlletí  Oficial  de la Província i  continuarà vigent  mentre no se 
n’acordi la modificació o derogació. 

Considerant que l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de la prestació del servei llar d’infants 
municipal publicada al BOP Lleida conté tarifes que han quedat obsoletes com són els horaris de 
les acollides i les quotes de menjador, i a més, no s’ajusten a la demanda social i educativa del  
municipi de Bell-lloc d’Urgell, i és necessari procedir a la seva unificació per ajustar-se a la realitat  
de la llar d’infants. 
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De conformitat amb l’article 22.2.d) i e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, aquesta Alcaldia proposa al Ple  el següent ACORD: 

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació 
de serveis  de   la  Llar  d’infants  municipal ,  en  els  termes  que  figura  amb la  redacció  que  a 
continuació es recull:

<< Article 3.Quota tributària

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes: 

Matriculació 30,00 euros

Quota mensual horari ordinari 145 euros
Quota d’acollida matí 10 euros/mensual
Quota d’acollida tarda 15 euros/mensual
Quota d’acollida matí i tarda 20 euros/mensual
Quota de menjador : assistència fins a 9 dies 4 euros/dia
Quota de menjador : assistència de 10 a 13 dies 20 euros/mensual
Quota de menjador : assistència de 14 a 23 dies 10 euros/mensual

El material escolar i la bata seran facturats en funció del seu cost real.>> 

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: 

Sr. Antonio Rispa, no posa els horaris d’entrada i sortida, posa mati, tarda, però no hi explica gaire 
bé. Volia fer aquest comentari.
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Sra.  Rosa Buira,  nosaltres també insistim en aquest  apartat  de que l’horari  potser  a  la quota  
d’acollida al matí, caldria especificar a quina hora comencem al matí si és a les vuit, si aquest 
horari d’acollida es considera de les vuit a dos quarts de nou, o si comencem a tres quarts de vuit, 
no sé, caldria especificar, i el mateix que l’acollida de la tarda, si és de cinc a sis, si és de cinc a  
dos quarts de sis, depèn, però caldria que quedés clar, també nosaltres hi afegiríem a l’article 5, 
que parlem de les excepcions,  reduccions  i  bonificacions,  creiem que estaria bé,  i  ja  ho hem 
comentat temps enrere, una altra vegada que vam parlar de la ordenança reguladora de la Llar 
d’infants, doncs que nosaltres apostaríem perquè es fes una bonificació quan hi ha una família que 
porta més d’un nen a la Llar d’infants, bonificar al segon fill o fins i tot al tercer, que també es  
podria donar el cas, de que hi hagués tres germans dins de la Llar d’infants, llavors pensem que 
estaria bé establir, com a mínim, una bonificació, i en que si que estem totalment en desacord, és 
en aquesta coletilla que posem al final  “el material escolar i la bata seran facturats en funció del  
seu cost real.”, pensem que això pot ocasionar molts problemes, el preu de la bata és fàcil si la 
bata ens ha costat deu euros, cobrem deu euros als pares i ja està, però el preu del material  
escolar, aquest concepte de material escolar és molt ambigu, llavors, per exemple, normalment les 
escoles considerem material escolar quin, s’hauria d’especificar si ho volem posar així, material  
escolar, el contarem a final de curs el que hem gastat, hem d’especificar quin material escolar, el  
material que utilitzen els nens, per entendre’ns les fitxes que fem anar, el  material d’aula, que 
també és material escolar, si tenim jocs, si tenim retoladors, si tenim cartolines, si tenim gomets, tot 
això també és material escolar, també es pot considerar material escolar, el material que utilitzen al  
pati per jugar, els carretons, les pales, les galledes, tot això, tot ho han de pagar els pares.  “El  
material escolar i la bata seran facturats en funció del seu cost real”,  per tant primer hauríem de 
definir quin és el material escolar que volem que paguin les famílies, i si volem que ho paguin tot,  
això és una manera encoberta de fer que la despesa que ocasionem a les famílies sigui bastant 
molt més del que s’està pagant ara, perquè ara en concepte de material escolar, es paguen trenta  
euros, una vegada al curs, i aquí s’ha acabat, però amb trenta euros al curs no es paga tot el 
material escolar, el que utilitzen els nens, el material d’aula, el material de pati, això puja molts més 
diners, que vol dir que tots aquests diners els hem de repartir per les famílies, per tant la quota la  
continuem mantenint en 145 euros, però si els hi fem pagar el material els 30 euros anuals hauran 
de 30 euros mensuals, com a mínim.

Perquè suposo que portem un control de la despesa de material escolar que es gasta a la Llar 
d’infants, jo recordo, quan em tocava a mi gestionar aquesta, aquest apartat i era més del que 
recollíem dels nens. 

Per tant, primer si ho volem posar així en general, cal especificar quin és el material escolar, que  
s’haurà de pagar, que hauran de pagar les famílies i sinó el que es fa a totes les Llar d’infants i a  
totes les escoles, m’atreviria a dir de la província per no dir més ampli, és que es cobra una quota 
de material,  un preu a l’any  i  ja  està,  i  a partir  d’aquí  ho assumeix la escola o ho assumeix  
l’ajuntament de torn, però el que no podem fer és repartir a final de curs, tot el material que s’hagi 
gastat, penso que això, jo si hagués de matricular el meu fill a una Llar d’infants i llegeixo això de 
que el material escolar serà en funció del preu real, demanaria més explicacions, penso que això 
no es pot redactar així, per tant creiem que avui no es pot aprovar aquesta proposta d’aquesta 
manera i cal fer un nou redactat i aclarir conceptes, sinó no ens val.

Sra. Nadir Castells, l’horari no està especificat, perquè ha anat canviant segons les necessitats 
dels pares a la Llar d’infants.
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Sra. Rosa Buira, però hem de definir un horari, canviant segons les necessitats dels pares, però 
durant tot el curs escolar.

Sra. Nadir Castells, llavors s’hauria de canviar cada any l’ordenança.

Sra. Rosa Buira, per això estem, és una de les funcions que tenim, com a gestors de l’ajuntament.

Sra. Nadir Castells, vam creure convenient que per treure feina era millor així. El tema de...

Sra. Rosa Buira, la feina és passar el punt per un Ple i aprovar l’ordenança i penso que tanta feina 
no hi ha.

Sr. Ramon Cònsola, cada any canvieu l’horari.

Sra. Nadir Castells, segons les necessitats.

Sr.  Ramon  Cònsola,  la  pregunta  és,  perquè  tu  estàs  lligant  el  canviar  l’horari  en  modificar 
l’ordenança, jo que sàpiga, entenc que els horaris no es canvien cada any, les hores són bastant 
estables, una altra cosa serà que es modifiqui al cap de tres o quatre anys segons les necessitats  
dels mestres, però no sé...

Sra. Rosa Buira, en quin criteri  es canvien i qui  decideix aquest canvi d’horari o es passa pel 
Consell Escolar de la Llar d’infants i els pares porten una proposta i llavors es decideix allí o qui  
decideix aquest canvi d’horari cada any i tal com ho estàs plantejant, perquè llavors podríem fer un 
canvi d’horari cada tres mesos, penso que això no és lògic ni coherent.

Alcalde,  Sr.  Carles  Palau,  perdona que  t’interrompi,  bàsicament  el  tema del  canvi  d’horari  és  
perquè l’ordenança actual l’horari que consta és de vuit a vuit i mitja, i ja fa anys que l’horari real és  
de vuit i mitja a nou, per tant l’horari real que s’estava prestant no coincidia amb el de l’ordenança,  
llavors com que aquesta disfunció ja ve des de fa anys, doncs hem pensat no sabem d’aquí un o 
dos anys, que pot passar que es torni a les vuit del matí o que es deixi l’horari especial a les vuit i  
mitja, per tant deixem sense horari i no cal estar patint, evidentment l’horari de l’escola el decideix 
l’equip directiu, regidora...

Sra. Rosa Buira, a part d’això jo penso que en algun lloc de manera oficial ha de constar l’horari  
que es fa a la Llar d’infants i que millor que recollir-ho a l’ordenança.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si, però et dic que l’actual no respectava l’ordenança.

Sra.  Rosa Buira,  llavors  fem la  modificació  que calgui,  per  això estem fent  la  modificació  de 
l’ordenança i posem-ho bé, com a mínim ara, si d’aquí dos anys decidim canviar, doncs ho recollim 
a l’ordenança que toqui, però que quedi recollit a l’ordenança que regula el funcionament de la Llar 
d’infants que quedi recollit l’horari real que es fa, penso que és el que toca.

Alcalde, Sr. Carles Palau, la qüestió és que no es feia fins ara.

Sra. Rosa Buira, és una modificació que calia fer i per això estem aquí avui.
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Sr. Ramon Cònsola, si es feia malament, ho hem de continuar fent malament.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no al contrari, nosaltres hem volgut arreglar-ho.

Sra. Nadir Castells, en el tema de l’article 5, fins ara no s’establien bonificacions, pel que es veu no 
es  necessitaven  fins  ara  les  bonificacions  i  en  aquest  sentit,  per  arreglar  aquest  tema  vaig 
proposar l’anterior ordenança que es contemplava el fet de famílies nombroses que portessin més 
d’un  infant  a  l’escola,  però  la  vau  tombar,  per  tant  que  ara  demaneu  això,  ho  trobo  un  pel  
contradictori.

Sr. Ramon Cònsola, no ho vam tombar per això.

Sra. Rosa Buira, lo de les famílies nombroses no.

Sra. Nadir Castells, a l’ordenança, perdona, a l’ordenança que portava anterior que si mireu la 
taula, aquí  la porto si voleu,  que segons els membres del  nucli  familiar es contemplava el  fet  
aquest.

Sra. Rosa Buira, segons els membres del nucli familiar s’aplicava en funció de la renda un barem o 
un altre, però lo de portar més d’un germà a la Llar d’infants, això.

Sra. Nadir Castells, però en aquest punt també està inclòs això.

Sra. Rosa Buira, però una cosa és el nucli familiar, i l’altra és que d’aquell nucli familiar, més d’un 
membre vagi a la Llar d’infants, això no estava clar, parlava del número de persones que formaven  
el nucli familiar i dèiem si hi ha cinc persones que són del nucli familiar, apliquem un barem, si 
tenim sis apliquem un altre, però aquí en cap moment tu vas comentar que d’aquests sis dos vagin  
a la Llar d’infants, vam ser nosaltres els que vam fer aquesta proposta de que quan hi hagi més  
d’un  infant  a  la  Llar  d’infants  doncs  li  podríem fer  una  bonificació,  d’acord  que  nosaltres  no 
l’havíem fet aquesta proposta, però com he dit abans les coses sempre s’ha de poder millorar, si 
creiem que ara és oportú fer aquesta modificació, doncs cap problema, però que consti que lo de 
portar més nens a la Llar d’infants va ser una proposta nostra, lo del nucli familiar no té res a veure  
a que vagi un o dos nens a la Llar d’infants, al nucli familiar pot haver vuit persones, perquè hi ha 
tres nens, però no precisament perquè hi vagin a la Llar d’infants, una cosa no impedeix l’altra.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo tinc a la memòria que aquell quadre parlava dels ingressos de la 
unitat familiar i del número de persones de la unitat familiar i en algun lloc parlava de que si es  
portava més d’un crio, dos crios o tres crios de la mateixa família hi havia, crec recordar.

Sra. Rosa Buira, això ho vam comentar nosaltres.

Sr.  Ramon  Cònsola,  estàvem en  desacord  amb  els  ingressos  de  les  famílies,  vam  estar  en 
desacord, i la proposta va ser aquesta, que si s’havia de modificar era la quantitat de crios que 
havia d’anar.

Sra. Nadir Castells, dels ingressos no vau dir res, vau dir que el tema dels calers.

Sr. Ramon Cònsola, de la renda, perquè enteníem que.

12



Sra. Nadir Castells, vau comentar que les famílies d’aquí Bell-lloc es poden permetre portar a 
aquest preu, totes les famílies portar la canalla a la Llar d’infants.

Sr. Ramon Cònsola, i el que està a l’atur no té sentit que porti el crio a la Llar d’infants, això és el  
que vam dir, el que està a l’atur i està gaudint d’una renda baixa, diem ho així, el que ha de fer és  
gaudir del crio, no té sentit això. La Llar d’infants vam dir que era per conciliar la vida laboral i 
familiar, perquè els pares poguessin anar a treballar, no era per res més, no era per guardar la 
canalla.

Sra. Nadir Castells, això vau dir, la Llar d’infants de Bell-lloc per guardar la canalla.

Sr. Ramon Cònsola, pels pares que van a treballar.

Sra. Nadir Castells, però la Llar d’infants no és un lloc per guardar la canalla, és on inicien el seu 
procés d’aprenentatge amb molts aspectes.

Sr. Ramon Cònsola, bueno segurament si. Abans ho feien els padrins i ara ho fan les Llar d’infants.  
No estem inventant res perquè la Llar d’infants abans era la famosa guarderia.

Sra. Nadir Castells, els nom s’adapten a les noves tecnologies.

Sr. Ramon Cònsola, tota la vida s’havia anat a la guarderia.

Sra. Nadir Castells, si ha canviat la funció és lògic que també es canviï el nom.

Sr. Ramon Cònsola, jo crec que fan el mateix, mira aquí la primera guarderia de Bell-lloc, que 
també ho vam comentar, va ser la primera mestra amb la J. G. que era la directora.

Sra. Rosa Buira, lo del material.

Sra. Nadir Castells, cada inici de curs la T. mira el material, passa el material que necessita i el  
compra l’Ajuntament, això continua igual, el que passa és que és obvi que el material que ha de 
pagar cada pare, que es calculi sobre el preu real.

Sra. Rosa Buira, i només es compra una vegada a la llar d’infants material. Deu ser la única llar  
d’infants o la única escola que només fa una compra inicial de material.

Sra. Nadir Castells, de la compra que demana la T. a l’ajuntament, vols dir tu.

Sra. Rosa Buira, la T. com tothom, com totes les llar d’infants, sigui municipal o sigui de qui sigui, 
doncs si és municipal, la T. lògicament a principi d’any fa una compra inicial, però després abans  
de Nadal, fa una altra compra, i llavors això, segons diu aquí, això ho han de pagar les famílies.

Sra. Nadir Castells, no ho paga l’Ajuntament. 
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Sra. Rosa Buira, aquí no diu això, “el material escolar i la bata seran facturats en funció del seu  
cost  real”,  per tant  el  que està dient  és que tot  el  material  escolar  que es comprarà a la llar 
d’infants al cap de l’any l’hauran de pagar les famílies.

Sra. Nadir Catells, això no està bé.

Sra. Rosa Buira, estaria bé que ens ho miréssim. 

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo només plantejar una cosa, ens haurem de reunir i arribar a un acord 
en aquest tema o parlant, per una senzilla raó, la ordenança que hi ha vigent avui en dia, és la que 
es va fer originaria, tu ho sabràs millor que jo Rosa, al 2007, la primera de tot.

Sra. Rosa Buira, que suposo que és la que està penjada a l’Ajuntament.

Alcalde, Sr. Carles Palau, la que està penjada al web no es vàlida perquè no estan publicades al 
Butlletí Oficial de la Província, per tant la única vàlida és la que es va publicar al seu dia, potser és  
aquesta que tens tu Miquel, la del 2008, i els preus que s’han d’aplicar són els que marca aquesta 
ordenança que no tenen res a veure ni amb aquests ni amb els que apliquem enguany, per tant  
per evitar un greuge als pares i a les famílies i als nens, doncs hauríem d’intentar arribar a un 
acord, perquè al Ple de l’octubre, puguem aprovar unes tarifes i tancar-ho, perquè sinó.

Sra. Rosa Buira, s’hauria de fer una proposta bastant més clara que aquesta que tenim aquí.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si ens hi fixem amb aquesta són bastant més cares que les que s’estan 
aplicant des de fa un temps.

Sr. Ramon Cònsola,  tot està igual exceptuant el menjador.

Alcalde,  Sr.  Carles Palau,  la quota mensual  parla de cent  euros,  aquesta és més barata que 
l’actual, l’hora extra parla de tres euros dia que no sé que significa això, llavors aquí parla d’horari  
de mati, vint euros, i actualment és de deu euros, l’horari extra de tarda són quinze, també com  
aquest, i la combinació dels dos et parla de trenta, i ara no.

Sra. Rosa Buira, com has dit tu, els horaris han anat canviant i es començava molt més aviat, ara 
només es comença mitja hora, pel que es veu, és de 8.30 a 9 i abans començaven a tres quarts  
de vuit fins a les nou es considerava hora extra.

Alcalde, Sr. Carles Palau, per això dic que ens hauríem de trobar perquè a l’octubre hauríem de 
portar  una ordenança  consensuada per  poder tirar-ho endavant i  no tenir  que aplicar aquesta 
d’aquí.

Sra. Rosa Buira, més que res penso, que com he dit, hem de clarificar conceptes perquè, lo més 
important lo d’afegir l’horari és fàcil, si l’horari que estan fent és de dos quarts de nou a les nou, 
només cal escriure-ho, i  aquí s’ha acabat, però el  que si és més complicat és aclarir això del  
material, perquè com a mínim que la regidora tingui clar que vol dir.

Alcalde, Sr. Carles Palau, fem una cosa després ens emplacem a una reunió la setmana vinent.
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Sra. Rosa Buira, aclarir  que s’entén per material escolar, fins on paguen les famílies i fins on paga 
l’Ajuntament.

Alcalde, Sr. Carles Palau, després ens emplacem per trobar un dia, si potser la primera setmana 
d’octubre millor.

Sra. Rosa Buira, si apliquem aquest concepte de material escolar així tal qual que és tot, jo entenc  
que és una manera encoberta de pujar la mensualitat de la llar d’infants, la quota la mantenim 
exactament igual a 145 euros però si hem de repartir tot el material que es compra al llarg de l’any 
no seran 30 euros a l’any.

Sra. Nadir Castells, a veure no s’augmentarà, perquè si nosaltres venim amb una proposta que el  
cobrament mensual sigui en proporció de la renda, sigui més social, el que no farem és encobrir 
gastos, seria molt contradictori per part nostra que féssim això.

Sra. Rosa Buira, doncs s’ha de vigilar amb el redactat, està mal redactat ara.

Sra.  Nadir  Castells,  això no  trobo correcte  que  ho diguis,  que  volem cobrar  més de manera  
encoberta.

Sr. Ramon Cònsola, la Rosa no t’està dient això, t’està dient que tal com està redactat, si s’ha de 
cobrar el material fil per randa, tot el que gasta la canalla i al preu que diu aquí que costa, els hi  
costarà més de 30 euros, això és el que t’està dient.

Sra. Nadir Castells, el que es compra per la llar d’infants es continuarà fent com fins ara.

Sr. Ramon Cònsola, no t’està dient social o no social, t’està dient que si un ara agafa el redactat 
aquest i el publiquem i diu que em cobraran tot el material, jo soc un pare del poble o de fora del 
poble i llegeixo això i puc agafar el criteri que diu la Rosa, saps que el porto a Sidamon que potser  
és més transparent en aquest aspecte, i em diuen que ficaran els llapissos, les fitxes ..... i només  
em cobraran 30 euros i perdem un nen que podria anar aquí. No t’està dient el tema social i no 
social, ella t’està dient que si ho hem de plasmar en un document, fem-ho bé, i entenem que hem 
de continuar fent el que fem, al final el que volem és que la canalla continuï pagant el que està 
pagant fins ara i que les despeses tinguin les mateixes.

Sra. Rosa Buira, no entenc perquè heu tingut que canviar el concepte, perquè ja ho veníem fent  
així, que de material, de concepte de material es cobrava 30 euros, aquest canvi de concepte,  
m’agradaria que m’expliquessis a que es deu.

Sra. Nadir Castells, perquè amb la bata, potser que sigui més barata o més cara.

Sra. Rosa Buira, lo de la bata ja ha quedat clar que això no ocasionarà cap problema, nosaltres 
vam decidir que cobràvem deu euros per la bata perquè en funció de les bates que es demanaven  
a vegades valien un preu o un altre i  vam fer, vam establir un preu únic, que de vegades es 
guanyava un euro o de vegades potser es predeia mig, per no anar canviant el preu de la bata, 
però la bata no és el problema, el problema és l’altre, a que es deu aquest canvi de concepte, de 
ara no cobrarem 30 euros per material i cobrarem el material que es gasti, ho vau pensar perquè 
ho volíeu fer així.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, jo crec que el principal era compensar les taxes no es poden recaptar  
més diners que els que et costa el servei, per tant si la bata et costa 9 i cobres 10 aquell euro li 
has de tornar a la família, igualment passa amb el material escolar, si cobres 30 i et gastes 32, no  
passa res, però si cobres 30 i et gastes 29 aquí tenim un problema, recaptes més de taxa que el  
que realment costa el servei. Ja se que em diràs que segurament que de material es gasta més, 
però en el tema de les bates hi havia anys que es guanyava i altre que es perdia.

Sra. Rosa Buira, suposo que com jo feia al seu moment, la senyora regidora també haurà vist 
quines factures hi ha a la llar d’infants de material escolar, i haurà pogut comprovar si realment 
amb aquest trenta euros que cada nen aporta, cobríem despeses o ens faltava molt o ens sobrava 
molt.

Sra. Nadir Castells, com que es algo variable.

Sra. Rosa Buira, jo si que l’havia fet i sabia segur que gastàvem molt més dels 30 euros.

Sr. Ramon Cònsola, retirem el punt.

Alcalde, Sr. Carles Palau, una vegada l’hem discutit hem de votar el punt.

Sra. Nadir Castells, una pregunta, en el tema de les modificacions dels dies, hi ha algun problema.

Sra. Rosa Buira, de quins dies, dels del menjador.

Sra. Nadir Castells, si.

Sra. Rosa Buira, no perquè a més són els mateixos que teníem.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no varia un.

Sra. Rosa Buira, varia un.

Sra. Nadir Castells, perquè el que hi ha diferent, també és això, i com que no heu dit res d’això no 
sé si està be, ho trobeu correcte.

Sra. Rosa Buira, en principi, si no ho hem comentat és que ho trobàvem correcte.

Votació

Es sotmet a votació la proposta d’acord d’aprovació provisional  de la modificació d’ordenança 
fiscal  núm. 35 reguladora de la taxa per la prestació de serveis de la Llar d’infants municipal,  
aquesta es rebutja per la majoria absoluta dels membres assistents de la corporació. 

Vots a favor: 

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

1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

CINQUÈ.-  APROVACIÓ  PROVISIONAL,  SI  S’ESCAU,  DEL  TEXT  REFÓS  DEL  PLA  DE 
MILLORA URBANA 10 MITJANA 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Assumpte: Pla de millora urbana PMU-10 Mitjana del terme municipal de Bell-lloc d’Urgell 

Expedient: 2/2016 PMU-10 Mitjana 

2. ANTECEDENTS DE FET

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

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

“En quan a les normes reguladores dels paràmetres d’ús i d’edificació del sòl, fem les 
següents consideracions:

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

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

iii. Pel que fa a les condicions d’edificació establertes per les noves claus, cal afegir  
que serán d’apliació la resta de condicions fixades per la clau 6, ja que en la  
normativa proposada queden molts aspectos per regular.” 
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2.3. La tècnica municipal, arquitecta del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en data 30 de gener de 
2017,  ha  emès  un  informe  favorable  a  la  documentació  aportada  per  a  l’aprovació  inicial,  
condicionada que s’introdueixin les consideracions fetes en el punt 3 d’aquest informe així com les 
que es puguin fer en els diferents informes sectorials durant el període d’exposició pública, amb 
anterioritat a l’aprovació provisional. 

2.4.  En  data  22  de febrer  de  2017,  la  Secretaria  Interventora  va  emetre  informe favorable  a 
l’aprovació inicial del pla de millora urbana 10 Mitjana amb les consideracions fetes en l’informe de 
la tècnica municipal. 
  

2.5.  Per  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2017-0057,  de  data  1  de  març  de  2017,  es  va  aprovar  
inicialment  el  Pla  de millora  urbana  10 Mitjana del  terme municipal  de Bell-lloc d’Urgell 
presentada pel  Sr.  Antonio Piris Monje,  en representació de RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 
PLA D’URGELL i es va resoldre sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes, i es va 
notificar als interessats. 

2.6. Durant el termini d’exposició pública s’han presentat les al·legacions següents, que consten al 
certificat de data 26/04/2017 que figura a l’expedient:

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

Al·legació: “es demana el següent:

1. que el document del Pla de Millora Urbana reculli la condició que la finca 3 quedarà exclosa de  
la  redistribució  dels  terrenys  i  participarà  en  la  reparcel·lació  únicament  a  nivell  econòmic  
(reparcel·lació econòmica), en base al percentatge derivat de l’aprofitament que el Pla de Millora  
Urbana atribueixi a la finca.

2. Que en l’ordenació de PMU-10, als terrenys que configuren la finca 3, se li assignarà una única  
clau  urbanística,  la  qual  tindrà  un  Índex  d’Edificabilitat  Net  de  0,25m2st/m2sòl,  i  la  resta  de  
paràmetres seran els establerts per a la Clau 3a a l’ ”Article 99. Zona de cases aïllades, clau 6” del 
POUM de Bell-lloc d’Urgell.” 

2.7. En data 24 d’abril de 2017, l’arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de 
tècnic municipal de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell emet informe sobre l’al·legació presentada, la 
qual  es considera que no es contradiu amb el  planejament vigent  al  municipi  i  que,  per  tant, 
s’informa favorablement per tal de procedir al tràmit administratiu que correspongui. 

2.8. Consten a l’expedient els informes emesos pel Departament de Cultura, l’Institut Cartogràfic i  
Geològic  de  Catalunya,  la  Direcció  General  de  Comerç,  la  Direcció  General  de  Transports  i 
Mobilitat  (servituds  aeronàutiques),  Aviació  Civil  del  Ministerio  de  Fomento,  Departament  de 
Carreteres,  la  Confederación  Hidrografica  del  Ebro,  els  quals  són  tots  en  sentit  favorable  a 
l’aprovació  del  Pla,  amb  les  consideracions  que  queden  recollides  al  document  refós  per 
l’aprovació provisional  entrat en data abril de 2018 al registre de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell 
pel tècnic redactor del PMU. 

Fer constar que el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya no ha emès l’informe 
sol·licitat i que ha transcorregut el termini d’ un mes de què disposava per emetre’l, llevat que una 
disposició n’autoritzi un de més llarg. 

2.9. El tècnic municipal, en data 16 d’octubre de 2017, ha emès un informe sobre les al·legacions 
presentades i favorable a l’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana 10 Mitjana. 
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2.10. La secretaria interventora municipal, en data 21 de novembre de 2017, ha emès informe 
jurídic sobre el procediment aplicable. 

2.11. Per Acord de Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, reunit en sessió ordinària núm. 14/17 
de data 13 de desembre de 2017, es va aprovar provisionalment el  Pla de millora urbana 10 
Mitjana  del  terme  municipal  de  Bell-lloc  d’Urgell  presentada  pel  Sr.  Antonio  Piris  Monje,  en 
representació de RESIDÈNCIA GERIÀTRICA PLA D’URGELL. i es va resoldre trametre l’expedient 
a la  Comissió Territorial  d’Urbanisme per  a  la seva aprovació definitiva,  i  notificar  a les parts 
interessades. 

2.12. En data 1 de febrer de 2018 amb número de registre d’entada 118, la Comissió Territorial  
d’Urbanisme de Lleida comunica requeriment del Pla de Millora Urbana 10 Mitjana per completar 
la documentació per poder adoptar la resolució corresponent.  

2.13. Fer constar que l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua en data 27 de febrer de 
2018 determina una sèrie de prescripcions que queden incorporades al document refós per la 
ratificació de l’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana 10 Mitjana presentat pel promotor  
en data d’abril de 2018. 

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

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

2.16. En data 13 de juny de 2018 per acord de Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell reunit en 
sessió ordinària núm. 7/18 va ratificar l’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana 10 Mitjana  
amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres assistents.
  
2.17.  En data 19 de juliol  de 2018 amb número de registre d’entrada 842 de l’ajuntament  de 
Bell-lloc d’Urgell, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va notificar l’acord adoptat en sessió 
de 17 de juliol de 2018, de suspendre l’aprovació definitiva del Pla de millora urbana 10 Mitjana de 
Bell-lloc d’Urgell promogut per Residència Geriàtrica Pla d’Urgell i tramès per l’Ajuntament, fins 
que  mitjançant  un  text  refós,  verificat  per  l’òrgan  que  ha  atorgat  l’aprovació  provisional  de 
l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions, que consten en l’apartat 1 de la resolució 
adjunta a l’expedient.
 
2.18. En data 30 d’agost de 2018 amb número de registre d’entrada electrònic 100, el Sr. Enric  
Montanya  Mias,  com  a  tècnic  del  promotor  actuant  en  nom  de  l’empresa  RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA PLA D’URGELL aporta la documentació del text refós del Pla de Millora Urbana 10 
que  incorpora  les  prescripcions  de  l’acord  de  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  data 
17/07/2018.
  
2.19. En data 7 de setembre de 2018 l’arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions 
de  tècnic  municipal  emet  informe  favorable  a  la  documentació  aportada  per  tal  de  procedir 
novament amb l’aprovació provisional del PMU 10 Mitjana.

2.20. En data 12 de setembre de 2018 la secretària interventora municipal ha emès informe jurídic  
sobre el citat expedient.

3. FONAMENTS DE DRET 
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3.1. Per tractar-se d’un pla de millora urbana que només afecta el terme d’aquest municipi i que ha 
estat  promogut  d’acord  amb  les  determinacions  del  Pla  d’ordenació  urbanística  municipal, 
l’aprovació definitiva del  Pla correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, d’acord 
amb els articles 80.b) i 81.3  del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme.

L’òrgan competent per resoldre sobre l’aprovació provisional del Pla és el Ple, d’acord amb l’art. 
22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. L’acord d’aprovació 
provisional s’ha d’adoptar per majoria absoluta, d’acord amb l’art. 47.2.ll) de la mateixa Llei 7/1985.

L’òrgan  competent  per  resoldre  sobre  l’aprovació  definitiva  del  Pla  és  la  Comissió  Territorial  
d’Urbanisme de Lleida, d’acord amb l’article 80.b) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel  
qual  s’aprova el  Text  Refós de la Llei  d’Urbanisme de Catalunya i  l’article 6.1 de les Normes  
Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bell-lloc d’Urgell.

3.2.  D’acord  amb  l’art.  91.2  del  Decret  legislatiu  1/2010,  s’entén  que  es  produeix  silenci  
administratiu positiu si la resolució definitiva no es notifica en el termini de tres mesos des de la 
recepció de l'expedient complet per l'òrgan competent per a l'aprovació  definitiva, en la tramitació 
dels plans urbanístics derivats l’aprovació definitiva dels quals correspongui als òrgans urbanístics 
de la Generalitat. 

3.3. De conformitat amb l’article 92.3 del Decret Legislatiu 1/2010, les esmenes a què es refereix  
l’apartat  1.b)  (la  suspensió  total  o  parcial  del  tràmit  d'aprovació  del  planejament,  per  raó  de 
deficiències esmenables), han d'ésser introduïdes en el planejament urbanístic per l'organisme que 
n'hagi  aprovat  el  tràmit  anterior,  el  qual  ha  de  presentar  novament  el  document  esmenat  a 
l'aprovació definitiva de l'òrgan competent, després d'haver convocat, si ho determina l'acord de 
suspensió, i d'acord amb el que sigui establert per reglament, un nou tràmit d'informació pública. 

A  la  vista  de  tot  allò  que  s'ha  exposat  anteriorment;  aquesta  Alcaldia  proposa  al  Ple  de 
l’Ajuntament, l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar provisionalment el Text Refós del Pla de Millora Urbana 10 Mitjana del terme 
municipal  de  Bell-lloc  d’Urgell,  promogut  pel  Sr.  Antonio  Piris  Monje,  en  representació  de 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA PLA D’URGELL SL., amb les prescripcions de l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida de data 17 de juliol de 2018 incorporades en el text refós del PMU 
de data setembre de 2018. 

SEGON.- Trametre  la  documentació  de  l’expedient  degudament  diligenciat   a  la   Comissió 
Territorial  d’Urbanisme  de  Lleida,  amb  la  finalitat  de  que  resolgui  sobre  la  seva  aprovació 
definitiva. 

TERCER.- Notificar aquest acord a les persones interessades en l’expedient.
 

No obstant el Ple, acordarà allò que cregui oportú.

Intervencions

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Alcalde, Sr. Carles Palau, aquesta és la tercera vegada que hem de votar aquest Pla de Millora 
urbana, la primera és la normal, les altres dos venen perquè la Comissió Territorial d’Urbanisme ha 
demanat els informes i ha fet requeriment per que s’emetés un Text refós.
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Votació

Es sotmet a votació la proposta de l’acord d’aprovació provisional, del Text refós del Pla de Millora 
urbana  10  Mitjana,  aquesta  s’aprova  per  majoria  absoluta  dels  membres  assistents  de  la 
corporació. 

Vots a favor: 

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

1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

Abstencions:

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

SISÈ.-  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DEL  COMPTE  GENERAL  DE  L’AJUNTAMENT  DE 
BELL-LLOC D’URGELL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017 

ANTECEDENTS

En data 12 de juny de 2018 l’alcalde va disposar iniciar la tramitació administrativa d’aprovació i  
rendició del compte general de l’exercici 2017 i sol·licitar a la intervenció la confecció del compte 
general i l’emissió de l’informe d’intervenció preceptiu.

Atès que el compte general està format per la següent documentació: 
- El balanç. 
- El compte del resultat econòmic patrimonial. 
- L’estat de canvis en el patrimoni net. 
- L’estat de liquidació del pressupost. 
- La memòria. 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa referides a fi de l’exercici de la pròpia entitat local. 
- Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en les mateixes a favor de 
l‘entitat local referides a fi de l’exercici i agrupades per nom o raó social de l’entitat bancària. 

Atès que d’acord amb l’anterior documentació, el resum del compte general de l’exercici 2017 és el  
següent:

- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 10.917.667,68 euros i un passiu 
de 10.917.667,68 euros. 

- Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un resultat 
(estalvi) de 308.138,40 euros.

- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 
332.870,02  euros,  unes  obligacions  pendents  de pagament  de 134.601,28 euros,  i  un 
resultat pressupostari ajustat de 337.947,80 euros.
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- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es 
parteix d’un patrimoni net al final de l’exercici anterior de 10.314.829,38 euros i al final de 
l’exercici actual hi ha un patrimoni net de 10.622.989,78 euros.

- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, 
en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost.

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi  d’exercici de la pròpia entitat local: en 
tancar l’exercici hi ha unes existències finals en la tresoreria de 916.001,25 euros. 

- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, 
a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom o 
raó social de l’entitat bancària. S’adjunten als comptes anuals. 

En data 12 de juliol de 2018 la secretària interventora tresorera va emetre informe favorable amb 
una sèrie de consideracions sobre l’expedient del compte general de la corporació corresponent a 
l’exercici de 2017. 

En  data  12  de  juliol  de  2018  per  Decret  d’Alcaldia  núm.  2018-0178,  l’alcalde  va  convocar  la 
Comissió Especial de Comptes.

En data 31 de juliol de 2018 es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va dictaminar 
favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte general de l’exercici 2017. 

L’expedient  del  Compte General  de l’exercici  2017 s’ha sotmès a informació pública mitjançant 
edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 153  de data 7 d’agost de 2018 i al  
tauler d’edictes electrònic de l’ajuntament, durant el termini de quinze dies hàbils, en el qual els 
interessats han pogut examinar-lo i, en el mateix termini i vuit dies més, presentar les reclamacions, 
reparaments i observacions que consideressin oportunes, sense que se’n hagin presentat. 

Vist  que el  compte general  s’ha de sotmetre a l’aprovació del  ple de l’ajuntament  abans de l’1 
d’octubre de l’exercici següent al qual correspongui i que l’acord d’aprovació haurà de ser adoptat 
amb el quòrum de la majoria simple dels membres de la corporació municipal assistents a la sessió.

FONAMENTS DE DRET

Cal tenir presents els articles 208 a 212 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 Instrucció de comptabilitat per a 
l’Administració local model simplificat, l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local,  i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut de 
l’aprovació i rendició del compte general. 

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. 

Per tot això, es PROPOSA al Ple el següent ACORD: 

Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017, integrats pels 
següents documents comptables:

- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial

22



- Liquidació del pressupost
- Estat de canvis del patrimoni net
- La memòria

I la documentació complementària següent:

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local. 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor  
de l’entitat local, a final d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària.  

Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici 
econòmic  2017,  a  la  Sindicatura  de  Comptes  i  al  Tribunal  de  Comptes,  d’acord  amb  el  que 
determina l’article 212 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel  
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sr. Ramon Cònsola, nosaltres mantenim el mateix criteri que vam pronunciar a la Comissió de 
Comptes.

Votació

Es sotmet a votació la proposta de l’acord d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de 
Bell-lloc  d’Urgell  corresponent  a  l’exercici  2017,  aquesta  es  rebutja  per  majoria  absoluta  dels 
membres assistents de la corporació. 

Vots a favor: 

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

Vots en contra:

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

1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

SETÈ.  -  APROVACIÓ  DE  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT  DEL  PRESSUPOST  MITJANÇANT 
GENERACIÓ I TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS. 

ANTECEDENTS

1. Atès que s’ha previst realitzar en l’exercici 2018 majors despeses, sense que el crèdit consignat  
en el pressupost prorrogat vigent sigui ampliable, i tenint en compte que s’han produït ingressos de 
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naturalesa no tributària a causa de l’atorgament a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell  mitjançant  
Resolució GAH/2952/2017, de 20 de desembre, de concessió definitiva de la línia de subvencions 
per  a  inversions  en  camins  públics  locals  per  al  període  2018-2020  de  la  Direcció  General  
d’Administració Local  de la  Generalitat  de Catalunya,  així  com mitjançant  l’acord de Junta de 
Govern  de  la  Diputació  de  Lleida  núm.  39/2016  en  sessió  de  28  de  novembre  de  2016  de 
concessió d’ajuts als ajuntament i les EMD del territori de Lleida per a la millora en la gestió de  
l’aigua d’ús públic anualitats 2016-2019, mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 5 d’abril de 2018 
s’inicia expedient de generació de crèdit i transferències de crèdit. 

2. La secretària interventora municipal ha emès en data 5 d’abril de 2018 informe  favorable.  

3. En data 11 d’abril de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell reunit en sessió ordinària 
va rebutjar per la majoria absoluta dels membres assistents l’aprovació inicial de la modificació de 
crèdit mitjançant generació de crèdit i transferències de crèdits. 

4. Atès que en data 3/5/2018 es va rebre escrit del grup municipal de Convergència Democràtica 
de Catalunya on es demanava incloure una sèrie de millores per millorar el bon funcionament del  
camí, el qual implica rectificar partides i amidaments d’algunes actuacions de l’obra ja fos a través 
de millores en l’adjudicació del projecte o a través d’un suplement de partida i aportació econòmica 
de l’Ajuntament. En data 11/5/2018 es va dur a terme una reunió entre els grups municipals i el  
tècnic redactor on es va acordar incorporar al projecte a través d’un suplement de partida les 
millores proposades pel grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya.

5. La secretària interventora municipal ha emès en data 5 de juliol de 2018 informe  favorable.  

FONAMENTS DE DRET

D'acord  amb  l'article  43  del  RD  500/1990,  les  entitats  locals  han  de  regular,  en  les  bases 
d'execució del pressupost, la tramitació dels expedients de generació de crèdits. I, d’acord amb 
l’article  40,  les  bases  establiran  el  règim de  transferències  de  crèdit  i  l’òrgan  competent  per 
autoritzar-les en cada cas.

En  la  base  número  11  d'execució  del  pressupost  prorrogat  de  la  Corporació  s'estableix  que 
l’aprovació  dels  expedient  de  generació  de  crèdit  correspon  al  President  mitjançant  Decret 
d’Alcaldia. 

En  la  base  núm.  10  d’execució  del  Pressupost  prorrogat  de  la  Corporació,  s’estableix  que 
l’aprovació  dels  expedients  de  transferències  de  crèdit  en  els  pressupostos  quan  afecten 
aplicacions  de  diferents  àrees  de  despesa  (primer  dígit  de  la  classificació  per  programes) 
correspon al Ple de la Corporació.

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, es proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Bell-lloc d’Urgell adoptar els següents ACORDS:

PRIMER.-  Aprovar  inicialment l’expedient  de modificació de crèdit  núm. 2/18,  de generació de 
crèdits i transferència de crèdits en el pressupost prorrogat vigent per import 62.000€ d’acord amb 
el  detall  següent  que  inclou  la pavimentació  del  camí  de Pelagalls  i  les  propostes  de millora 
proposades pel  grup de Convergència  de Catalunya (PDeCAT)  per  a millorar la funcionalitat  i 
seguretat del camí:

ESTAT DE DESPESES
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PROGRAMA ECONÒMICA DESCRIPCIÓ CRÈDIT 
INICIAL

MODIFICACIÓ CRÈDIT 
DEFINITIU

4540 60901 Pavimentació del 
Camí de Pelagalls

0 50.500,00 50.500,00

4540 60902 Pavimentació camins 0 11.500,00 11.500,00
TOTAL 62.000,00 €

ESTAT D’INGRESSOS

ECONÒMICA DESCRIPCIÓ FINANÇAMENT IMPORT

75081 Generalitat de Catalunya Subvenció pavimentació 
camins

48.800,54

TOTAL 48.800,54 €

SEGON.-Que la transferència de crèdit per les millores proposades a la pavimentació del camí de 
Pelagalls  només  es  destinin  a  aquesta  obra  en  concret.  En  cas  que  l’empresa  adjudicatària 
assumeixi les millores de l’obra, aquests diners es reparteixin per les entitats de Bell-lloc d’Urgell.

TERCER.-Aprovar  inicialment  l’expedient  de modificació de crèdit  núm. 2/18,  de generació  de 
crèdits i transferència de crèdits en el pressupost prorrogat vigent per import de 7.611,07 €, d’acord 
amb el detall següent:

ESTAT DE DESPESES

PROGRAMA ECONÒMICA DESCRIPCIÓ CRÈDIT 
INICIAL

MODIFICACIÓ CRÈDIT 
DEFINITIU

1610 63302 Millora xarxa 
abastament aigua 
cementiri

0 7.611,07 7.611,07

TOTAL 7.611,07 €

ESTAT D’INGRESSOS

ECONÒMICA DESCRIPCIÓ FINANÇAMENT IMPORT

76102 Diputació de Lleida Subvenció millora abastament 
aigua potable

5.661,13

TOTAL 5.661,13 €

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

 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CRÈDIT 

INICIAL
MODIF. 
CRÈDIT 

núm. 5/18

MODIF. 
CRÈDIT núm. 

2/18

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA

3400-13103 Personal laboral 
eventual (Casals) 

14.753,00 0 -10.149,40 4.603,60

9200-16001 Seguretat Social 
personal laboral

123.818,00 -10.500,00 -5.000,00 108.318,00
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TOTAL 138.571,00 -10.500,00 -15.149,40 112.921,60

Total finançament:                                                                             69.611,07 €

QUART.- Aprovar la modificació de l’annex d’inversions del pressupost de l’exercici 2017 prorrogat 
per l’exercici 2018, en els següents termes: 

CINQUÈ.- L'expedient s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
En cas que no es  presentin reclamacions,  l’acord serà ferm i  es  transferiran els  crèdits  de les 
aplicacions pressupostàries que s'han indicat.  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: 

Sr. Ramon Cònsola, nosaltres com no podia ser d’una altra manera, ja que vam fer nosaltres la  
proposta aquesta votarem que sí al punt. Nosaltres vam fer aquesta proposta que la vam negociar 
amb l’equip de govern i la vam condicionar si volia tirar endavant el projecte, perquè enteníem que 
el projecte estava mancat i el camí era de curta durada, si que és cert que està subvencionat quasi 
pel 90 % per la Generalitat però és una obra que puja bastants diners i és important i per tant el 
que volíem és que el camí perdurés en el temps, de la manera que està el projecte ni es treien les 
terres, ni es treien les herbes, ni es treien la matèria orgànica i s’aprofitaven las mateixes terres del  
camí, per després fer la base de cotú i l’asfalt, la qual cosa hagués sigut que fent-ho d’aquesta 
manera el camí després de 3 ó 4 anys s’hagués quartejat tot i s’hagués fet malbé, degut a la 
casuística que tenim allà que hi ha bastants granges al costat, però també hi havia un defecte que 
era bastant  gran,  i  això l’hagués mermat molt  més, el  camí tenia,  té un base d’asfalt  de cinc 
metres, i  les graves també tenien una base de cinc metres, quan la gent hagués sortit  de les  
finques, la tracció de les rodes de les màquines, s’hagués anat menjat el camí i a l’acopi del temps 
aquest camí de cinc metres, s’hagués convertit en un de tres, per tant haguéssim perdut camí.

Per tant,  vam parlar  amb el  tècnic municipal  de l’Ajuntament,  al  final  es van fer  els  números, 
s’aprova aquesta partida, també vam demanar que si aquesta partida anava a través de millores, 
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el contractista que fes el camí, assumia aquestes millores, aquesta partida de millores es repartís  
per totes les entitats del poble de Bell-lloc.

També a la zona del Batlle, com tots recordeu si aneu a la Torre dels Padres, la zona és molt més 
ampla a la zona del Batlle que on hi ha les torres, per tant allò també és re ampliar perquè no faci  
un efecte òptic, perquè allí, clar si ficaven cinc metres quedava que semblava buit, aquesta també 
va ser una altra de les millores. Per tant nosaltres donarem el vot afirmatiu per la millora.

Alcalde, Sr. Carles Palau, aquest punt i  el  següent que és el  projecte és un acord al que han 
arribat l’equip de govern i el de Convergència Democràtica, quan va sortir la possibilitat d’acollir-se 
a la línia de subvencions presentada per la Generalitat destinada a la millora dels camins rurals, 
l’equip de govern va valorar les necessitats que tenia el municipi i de totes vam escollir la que més 
garantia d’èxit tenia i per tant la que tenia assegurada la subvenció de la Generalitat, aquesta línia 
de subvencions  per  desgràcia limita molt els  projectes que es presenten i  no deixa fer  gaires 
modificacions, per exemple indicar que només es subvencionen projectes de menys de 50.000 
euros, per tant et limita que la quantitat i per tant la intervenció no pot sobrepassar aquests 50.000 
euros, un cop enviat el projecte a la resta de grups de l’oposició vam rebre unes propostes de 
millora per part del  grup de Convergència Democràtica de Catalunya que van ser estudiades i 
acceptades per ser considerades bones pel poble i pel projecte, a més amb aquestes aportacions 
que han fet el grup de Convergència a la reunió que vam tenir es van acabar de perfeccionar, per 
exemple ells parlaven de que cinc metres de camí asfaltat quan el camí en van set, la proposta 
parlava d’omplir-ho de grava, i al final es va decidir omplir-lo tot amb alquitrà, amb l’objectiu, tal i  
com ho ha explicat el Ramon ara, d’intentar que el camí duri el màxim possible.

Finalment  tenim aquí  al  davant  un projecte  que podria  ser  millor  però que almenys  permetrà 
millorar l’estat d’un dels camins més transitats del municipi, que de fet aquest és un dels objectius 
de la línia de subvencions de la Generalitat, que és la de millora de l’accés als nuclis de població i  
a granges, ens hagués agradat millorar el traçat, per exemple la curva aquella del pont anar més  
recta, ampliar el camí en segons quines zones però llavors no s’hagués optat a aquesta subvenció 
que dona la Generalitat, i evidentment després d’arribar a un acord, la postura de Bell-lloc es Mou 
és votar a favor d’aquest projecte.

Recordo,  que  ja  ho  ham  parlat  alguna  vegada,  que  haurem  de  demanar  una  pròrroga  a  la  
Generalitat perquè teníem de termini per executar-lo 31 de desembre, i no arribarem a temps i 
demanarem una pròrroga de sis mesos, per tant s’executarà, s’ha d’executar per nassos abans del  
juny de l’any vinent.

Votació

Es sotmet a votació la proposta de l’acord d’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 2/18 
del  pressupost mitjançant generació i  transferències de crèdit, aquesta s’aprova per unanimitat 
dels membres assistents de la corporació. 

Vots a favor: 

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

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

1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.
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VUITÈ.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU,    DEL DOCUMENT TÈCNIC PAVIMENTACIÓ DEL 
CAMÍ DE PELAGLLS

ANTECEDENTS

Atès que aquest Ajuntament té intenció d’arranjar el camí de Pelagalls situat al sud de la població i  
que dona accés a habitatges amb disseminat  i  a explotacions agràries,  es sol·licita al  serveis 
tècnics del Consell Comarcal que elaborin un projecte de pavimentació del camí de Pelagalls.

El  Sr.  Josep Berguedà Pujades,  arquitecte  del   Consell  Comarcal  del  Pla d’Urgell,  elabora el 
document tècnic de Pavimentació del Camí de Pelagalls de Bell-lloc d’Urgell  i que lliura a 
l’ajuntament el 03 d’agost de 2017, amb registre d’entrada núm. 899.

El projecte redactat pel  Sr. Josep Berguedà Pujades, arquitecte del  Consell  Comarcal del  Pla 
d’Urgell és un document tècnic de Pavimentació del Camí de Pelagalls de Bell-lloc d’Urgell 
amb un pressupost d’execució de contracta de 49.974,95 euros (IVA inclòs). 

Per tal de realitzar aquesta actuació l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, ha sol·licitat una subvenció 
de 49.974,95 euros dins la convocatòria de la línia de subvencions per a inversions en camins 
públics  locals  per  al  període  2018-2020  del  Departament  de  Governació,  Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i la citada Administració Pública ha atorgat  
una subvenció per import de 48.800,54 euros. 

Atès que en data 3/5/2018 es va rebre escrit del grup municipal de Convergència Democràtica de 
Catalunya on es demanava incloure una sèrie de millores pel bon funcionament del camí, el qual  
implica rectificar partides i amidaments d’algunes actuacions de l’obra ja fos a través de millores  
en  l’adjudicació  del  projecte  o  a  través  d’un  suplement  de  partida  i  aportació  econòmica  de 
l’Ajuntament. En data 11/5/2018 es va dur a terme una reunió entre els grups municipals i el tècnic  
redactor on es va acordar incorporar al projecte a través d’un suplement de partida les millores 
proposades pel grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya.

FONAMENTS DE DRET 

Vist l’article 235.2 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 els articles 37 i 38 del Decret 179/95, de 13 de juny, 
pel  qual s’aprova el  Reglament d’Obres,  Activitats i  Serveis dels ens Locals, així com, l’article 
22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com l’article 
52.2.o)  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, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el següent 

ACORD:

Primer.- Aprovar inicialment  el Document Tècnic de Pavimentació del Camí de Pelagalls de 
Bell-lloc d’Urgell,  amb un pressupost de 41.301,61 euros i 8.673,34 euros d’Impost sobre el 
Valor Afegit, que fan un total de pressupost d’execució de contracta de 49.974,95€ -, IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre  a  informació  pública  el  Document  Tècnic  de  Pavimentació  del  Camí  de 
Pelagalls de Bell-lloc d’Urgell pel període de trenta dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el taulell  
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d’anuncis de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell,  perquè els interessats presentin, si s’escau, les 
al·legacions que considerin pertinents. 

Tercer.-  Transcorregut el  termini  sense que s’hagi presentat cap reclamació,  aquest document 
tècnic, esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord.

Quart.- Que la secretària procedeixi a diligenciar que el projecte ha estat aprovat, en el seu cas.

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sr. Ramon Cònsola, nosaltres ens abstindrem perquè la cosa continuï, no podem votar a favor del  
projecte perquè vam fer unes esmenes per unes millores, i entenem que el projecte no estava bé, 
sinó que faltava tot allò, per tot això ens abstenim per a que la cosa continuï endavant.

Alcalde, Sr. Carles Palau, però entenc que les millores vostres estan incorporades.

Sr. Ramon Cònsola, sí. Si ara haguéssim dit que el projecte està perfecte, no tindria sentit que 
havíem demanat unes millores.

Alcalde,  Sr.  Carles  Palau,  com  que  entenc  que  les  millores  les  hem  incorporat,  entenc  que 
aquelles imperfeccions ja s’ha solucionat.

Sr. Ramon Cònsola, estem votant el projecte, al projecte hi ha la imperfecció.

Votació

Es sotmet a votació la proposta d’acord d’aprovació inicial del document tècnic pavimentació del 
camí  de  Pelagalls,  aquesta  s’aprova  per  majoria  absoluta  dels  membres  assistents  de  la 
corporació. 

Vots a favor: 

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

1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

Abstencions:

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

NOVÈ.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU,   DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER 
ESCOLES
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ANTECEDENTS

Atès que aquest Ajuntament per decret d’alcaldia 2017/0014, de data 27/01/2017, resol sol·licitar 
als serveis tècnics del  Consell  Comarcal del  Pla d’Urgell,  la redacció d’un projecte  per l’obra 
d’arranjament del carrer Escoles.

Que en data 30 de gener de 2017 amb registre de sortida núm.126,  es notifica la resolució de 
sol·licitud de memòria valorada per l’obra d’arranjament del carrer Escoles als serveis tècnics del 
Consell Comarcal.

El  Sr.  Josep Berguedà Pujades,  arquitecte  del   Consell  Comarcal  del  Pla  d’Urgell,  elabora  el 
projecte d’urbanització carrer Escoles  i que lliura a l’ajuntament el 17 d’octubre de 2017, amb 
registre d’entrada núm. 1142.

El projecte redactat pel  Sr. Josep Berguedà Pujades, arquitecte del  Consell  Comarcal del  Pla 
d’Urgell  és un  projecte per urbanitzar el tram de carrer Escoles que queda per urbanitzar 
entre el PAU-16 i l’accés a les escoles  amb un pressupost d’execució de contracta de 80.944,27 
euros (IVA inclòs). 

FONAMENTS DE DRET 

Vist l’article 235.2 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 els articles 37 i 38 del Decret 179/95, de 13 de juny, 
pel  qual s’aprova el  Reglament d’Obres,  Activitats i  Serveis dels ens Locals, així com, l’article 
22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com l’article 
52.2.o)  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, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el següent 

ACORD:

Primer.- Aprovar inicialment el  Projecte d’urbanització del carrer Escoles, amb un pressupost 
de 66.896,09 euros i 14.048,18 euros d’Impost sobre el Valor Afegit, que fan un total de pressupost 
d’execució de contracta de 80.944,27.-€ euros – vuitanta mil nou-cents quaranta-quatre euros amb 
vint-i-set cèntims -, IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre a informació pública el Projecte d’urbanització del carrer Escoles pel període 
de trenta dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell,  
perquè els interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents. 

Tercer.-  Transcorregut  el  termini  sense que  s’hagi  presentat  cap  reclamació,  aquest  projecte, 
esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord.

Quart.- Que la secretària procedeixi a diligenciar que el projecte ha estat aprovat, en el seu cas.

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú. 

Debat
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Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sr. Antonio Rispa, jo ho trobo una aberració, que per fer uns metres de carrer valgui 80.000 euros i  
per fer el camí de Pelagalls valgui 40.000 euros, no entenc la valoració i s’hauria de mirar d’una  
altra manera.

Sr. Ramon Cònsola, nosaltres això ja us ho vam comunicar per escrit, i continuem amb el mateix, i  
entenem que la pavimentació de 40 metres entenem que surt molt  car, nosaltres vam fresar i  
asfaltar molts carrers del poble, a la última legislatura que vam ser i crec que no vam superar els 
70.000 euros, i ara entenem que és una quantitat bastant desaforada perquè és un, aquesta és  
una de les raons, però tenim més raons del perquè no.

La segona raó, també entenem que aquell tram si que realment s’està urbanitzant la part de dalt, 
per tant quan s’acabi es decidirà o s’hauria de decidir que es fa amb aquesta baixada i el resto de  
carrer de les piscines, però ara el que crec que hauríeu de fer és que hi ha partida pressupostària  
es reparar la baixada i tapar els forats, per això hi ha una partida de manteniment de carrers i 
places i aquí si que es pot tirar mà i reparar la baixada que és de lo que s’està queixant la gent i  
penso que en aquests moments aquests diners, el nostre grup, el que vol, que això ja ho vam 
entrar el 11 d’abril del 2018, i ho vam passar pel Ple en aquelles dates, i per cert va ser un punt 
extraordinari, i vam votar tots a favor, el que volem és que aquests diners es destinin a fer les 
casetes del futbol, perquè entenem que és una mancança prioritària del futbol, i llavors volem que 
aquesta partida de diners pressupostària es destini al futbol, nosaltres no donarem suport a aquest 
punt, si donaríem suport si aquí hi hagués el projecte de les casetes, i a la vegada ja seria hora de  
que algun punt dels nostres que s’ha proposat, es tirés endavant, perquè hem aportat molts, s’han 
aprovat al Ple i jo encara no he vist que s’hagi fet cap, llavors per tant si podem fer costat amb 
aquest import tireu lo de les casetes endavant.

Alcalde, Sr. Carles Palau, pel que dius de l’import de 80.000 euros, evidentment és projecte que us 
vam facilitar, i us vam demanar una trobada per negociar-lo per mirar de canviar coses i tal, ens 
vau dir que no volíeu ni assentar-vos a parlar; l’import de 80.000 euros és el pressupost que han 
marcat els tècnics i no només es asfaltar el tros de baixada, sinó que és fer un mur de contenció 
de la baixada, fer una vorera, asfaltar la placeta que queda de dalt del magatzem de l’Ajuntament,  
fer un reductor de velocitat,  perquè els cotxes quan venen de baix de les piscines, no puguin  
agafar velocitat i per ser una zona escolar, que vagin a una velocitat, que és a la que han d’anar,  
que és l’adequada, jo entenc que tot això és el que fa encarir l’obra, sobretot el mur de contenció  
del carrer, que s’ha de fer entre el carrer, entre la baixada i el pati del magatzem de l’Ajuntament.

Pel  que fa de tapar els forats, ja s’ha donat l’ordre a una de les empreses que fa feines per  
l’Ajuntament de que els tapi, suposo que si no els ha tapat avui, els taparà aviat.

I pel que fa als vestidors del camp de futbol, jo entenc que vam dir que, o vau manifestar que 
l’import que s’havia de destinar a les piscines era el que havia d’anar destinat a les casetes del  
camp de futbol.

Sr. Ramon Cònsola, això no ho hem dit mai.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo és el que vaig entendre al seu dia, que la subvenció de la Diputació.

Sr. Ramon Cònsola, això no.

Sr. David Folguera, lo de les casetes, us vaig convocar a una reunió, ni vau venir ni vau contestar. 

Sr. Antonio Rispa, també vau dir que lo de la plaça que s’havia de fer era per les casetes. Lo  
d’augmentar una plaça de funcionària.
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Sr. Ramon Cònsola, David, perdona, jo et vaig contestar.

Sr. David Folguera, si, si, però no vau venir.

Sr. Ramon Cònsola, tu ho has dit  al  Ple i  t’has de ratificar, perquè resulta que nosaltres hem 
quedat malament, i potser el que quedem malament ets tu. Jo et vaig dir que d’un dia per l’altre no 
eren maneres de convocar una reunió.

Sr. David Folguera, dos dies.

Sr. Ramon Cònsola, em vas convocar d’un dia per l’altre, a les dotze del  migdia m’envies un 
wastssap o no sé que em vas enviar i en convocaves a la nit de l’endemà. Jo et vaig dir que d’un 
dia per l’altre no em convoquis perquè no puc, si no va ser a la nit, no me’n recordo. I tu em vas  
enviar el projecte que ja me’ls he mirat, lo mateix que m’he mirat el projecte de la rampa, jo penso 
que la rampa aquesta, la rampa aquesta mirant-me el projecte es pot fer amb bastants menys  
diners. A veure, cada “maestrillo su librillo” jo no vull entrar ni discutir, jo no he d’aportar idees, sou 
vosaltres  els  que  heu  de  gestionar  l’Ajuntament,  si  el  gestionéssim  nosaltres  aportaríem  les 
nostres, i potser vosaltres criticaríeu, però ara sou vosaltres els que esteu gestionant l’Ajuntament, 
i referent al que has dit vull que et ratifiquis, no diguis això, et vaig contestar i et vaig dir que no  
podíem venir nosaltres, el Miquel estava fora, els demés estaven fora, jo estava aquí, però d’un dia 
per l’altre.

Sr. David Folguera, no em vas contestar amb el tema de les opcions.

Sr. Ramon Cònsola, m’he les he mirat.

Sr. David Folguera, per això ho dic, aquí hem de començar a treballar, ja tenim previst convocar 
una altra reunió.

Sr. Ramon Cònsola, tranquil que després de la Festa Major, us caurà feina, no us apureu. Us  
caurà feina a tots, no tingueu por

Sr.  Miquel  Campàs,  després  l’Alcalde ens  va donar  dos  planells  més d’unes  casetes  que  no 
teníem.

Alcalde, Sr. Carles Palau, una proposta que va fer el Club de Futbol.

Sr. Miquel Campàs, quan podem venim, però si no hi som, és molt complicat David.

Alcalde, Sr. Carles Palau, referent al que has dit tu Ramon, això de que les convocatòries s’han de 
fer amb temps i tal, jo també demanaria que les respostes es facin amb temps, perquè el que no 
pot ser és que el últim dia que estàvem convocats, que el mateix dia a les set del mati, ens va  
arribar un missatge.

Sr. Miquel Campàs, se’m va passar a mi, ho reconec.

Alcalde, Sr. Carles Palau, quan jo com que no m’havíeu dit res 24 hores abans, ja m’havia canviat  
els plans aquell  vespre. De la mateixa manera que dieu, amb tot el dret, que se us avisi amb 
temps, jo també us demano que contesteu amb temps si vindreu o no vindreu a les reunions.

Sr. Miquel Campàs, se’m va passar a mi, més clar no t’ho puc dir.

Alcalde, Sr. Carles Palau, m’agrada el que m’has dit Ramon que després de la Festa Major ens  
vindrà feina, perquè entenc que plantejareu propostes sobre el camp de futbol.
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Sr. Miquel Campàs, si, si.
 
Alcalde, Sr. Carles Palau, perquè també ens interessa a tots que com més aviat, tindreu endavant.

Pel que fa al projecte del carrer, la presentació d’aquest projecte sorgeix arran d’arranjar un dels  
accessos més utilitzats per accedir a la zona escolar i esportiva, a aquest fet se li ha de sumar que 
en aquest moment s’està desenvolupant la urbanització dels carrers Antoni Bellet Pérez i Mestre 
Ramon Ortiz, i així doncs només quedarà pendent d’arranjar la part de la baixada i l’encreuament 
amb  l’accés  a  les  escoles.  També  s’aprofita  per  arranjar  la  zona  de  davant  del  magatzem 
municipal, i per crear una vorera per donar seguretat als vianants que vulguin accedir a peu a la 
zona escolar i esportiva. I amb l’objectiu de pacificar el trànsit i controlar la velocitat també s’ha 
previst un reductor de velocitat. 

Aquest  actuació la considerem important  ja que ens permetria plantejar-nos el  fet  que un cop 
consensuat amb tots els actors implicats prohibir l’accés de vehicles a la zona escolar, i per tant 
millorar considerablement la seguretat dels infants i de la resta de vianants, i reordenar el trànsit en 
tota aquella zona, és a dir a més de plantejar-nos el prohibir l’accés de vehicles a l’hora d’entrada i 
sortida de l’escola, potser també és hora de començar a plantejar marcar sentits únics en aquell 
carrer  i  en aquella zona, per  evitar  els  taps que es fan a l’estiu a les piscines o a les hores  
d’entrada i sortida de les escoles.

Entenc,  que  no  cal  plantejar-nos  una  reunió  per  parlar  d’aquest  projecte  fins  després  de les 
properes eleccions.

Sr. Ramon Cònsola, sí. 

Sr. Miquel Amorós, fa un moment estàvem parlant del projecte del camí de Pelagalls i  un dels 
motius que us van portar a fer unes al·legacions i a proposar unes millores, era que dèieu que el 
projecte no era, era insuficient, que faltaven coses, llavors, jo per exemple penso, que la baixada 
aquesta del camp de futbol, de les escoles és llençar diners pavimentar o tapant forats o així, ja ho 
veiem cada vegada que plou o hi ha alguna pluja o així, es va desgastant l’asfalt i van sortint els  
mateixos forats i es cada dos per tres. A més com a comentat l’Alcalde, aquest projecte no només 
inclou l’asfalt, sinó que inclou el mur de contenció, perquè el que es fa és, ja sabeu que hi ha  
aquella mena de pendent, el que es fa es retirar de la part de darrera i ampliar un metre, per poder  
fer una vorera, jo crec que és un tema més que d’asfalt, és un tema més de seguretat, pensem 
que estem a la zona escolar, a la zona esportiva, i no se si coneixeu gent que porta els nens a 
l’escola ens ho diuen que uns aparquen allà, els altres aquí, un crio et surt per darrera, un altre per 
davant, i és un tema que realment, jo crec que és bastant, és un tema en el que estem treballant,  
perquè no ens dona confiança tenir aquest rebombori de cotxes, de canalla i tot, i crec que era una 
bona proposta, perquè a part d’arreglar l’asfalt i poder arreglar que hi hagi un recollidor d’aigua per  
evitar que es torni a desgastar, que hi hagi la continuació de la xarxa de sanejament, la xarxa de 
les aigües pluvials, que ve de les obres de dalt, aprofitant que s’estan fent a dalt, seria una manera  
de donar-li a aquesta obra. Jo crec que s’ha de partir del concepte que no és una obra només 
d’asfalt sinó que és una obra global, amb la que es guanya seguretat, amb la que es guanya el pas 
dels vehicles, la canalla, perquè és algo important, i crec que això de dir, mira no ens assentem a  
parlar fins passades les eleccions, no ho trobo gaire lògic, perquè és una cosa que pugui esperar a 
que passin unes eleccions.

Sr. Ramon Cònsola, ho has entès malament, l’únic que canviem és l’ordre dels factors, i no altera 
el producte, tu pel teu criteri és més important la baixada que les casetes, i nosaltres diem fem les 
casetes i deixem lo del carrer per l’any que ve, però l’any que ve hi ha eleccions i ja decidirà el nou 
equip de govern amb les que hi hagi. Per nosaltres, avui és prioritari, per tu potser és prioritari lo  
altre, el camí de Pelagalls és una subvenció que venia acotada i amb data de caducitat, per tant o  
la fèiem o la predèiem, si s’havia de fer, fem-la ben feta, que no té sentit tallar una cinta, i al cap de 
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quatre anys que tots lamentem que el camí s’ha fet malament, llavors val més que ho fem bé, per  
tant potser que aportem una quantitat de diners.

En aquest cas nosaltres el 11 d’abril vam entrar un punt aquí al Ple, d’acord i vam dir lo de les 
casetes i que es tirés endavant, bueno s’ha anant fent, i ara arribem a un punt que diem, escolti  
miri, el nostre grup aquests diners destini’ls a les casetes i després l’any que ve ja parlarem. I el  
problema Miquel als col·legis no són els vianants que van a peu, que no va casi ningú a peu, el 
problema són els cotxes, això ho has dit molt bé, però no té res a veure la baixada o el carrer, amb 
el problema de seguretat dels cotxes.

Sr. Miquel Amorós, i tant que té que veure.

Sr. Ramon Cònsola, a la baixada no passa absolutament res. Saps on passa al frontó i a dins a les  
escoles, i t’explicaré, mira quan hi érem nosaltres, encara hi havia més caos, perquè ens vam tenir  
que discutir amb els mestres, perquè els mestres a damunt aparcaven els cotxes a dintre i no hi  
havia la valla, al final vam aconseguir de fer un coixí de seguretat que és on hi ha la barrera i la  
valla i els mestres que aparquessin a darrera, que es va arreglar tota la part de darrera del col·legi,  
perquè encara hi havia més caos, i més et diré quan jo portava els meus i el del meu soci, perquè  
el Ramon també era petit, allò era penós, perquè allò ho vam asfaltar nosaltres, tot allò era terra i  
llavors si que es feien uns bassals terribles, que quan plovia havies d’anar amb barco. Ara, quin 
problema hi ha, pues a vegades la gent el caos s’organitza sol, quan tu vols organitzar un caos, a 
vegades encara organitzes més caos, allí tota la vida ha passat el mateix, tota la vida, tota la vida 
ha passat igual, i és puntual, perquè dura una hora, només dura una hora el caos.

Sr.  Miquel  Amorós,  jo no estic  dient  en cap moment  que no s’hagin fet  coses  per  millorar  la 
seguretat d’aquell  espai, lo que passa és que el que hem de fer es seguir avançant, jo allà hi  
passo cada dia, molts dies coincideix amb l’horari d’entrada o de sortida i realment hi ha gent que 
aparca al carrer de dalt, al meu carrer, i baixa la canalla caminant.

Sr. Ramon Cònsola, pocs.

Sr. Miquel Amorós, però n’hi ha, allò necessita una vorera.

Sr. Ramon Cònsola, pocs, quasi tots aparquen dins.

Sr. Miquel Amorós, allà aparca gent al costat de la valla, empegats a la valla i gent que aparca 
empegats a la valla de futbol.

Sr. Ramon Cònsola, la gent si pogués els deixaria al pupitre. Si hi hagués les portes obertes, al  
pupitre, obrir la porta i al seient de la tauleta.

Sr. Miquel Amorós, després hi ha una altra cosa, has dit que per nosaltres és prioritari la baixada  
de les escoles, i per vosaltres els vestidors del camp de futbol, ningú ha dit que s’hagi de triar entre  
les dos coses.

Sr. Ramon Cònsola, nosaltres no estem triant.

Sr. Miquel Amorós, ningú us ha dit que heu de triar una cosa una altra, que haguem d’arribar a un 
acord o fem els vestidors o fem la baixada, perquè no podem provar de fer les dos coses, la nostra  
idea és poder fer les piscines, que per això es va portar el projecte al seu moment, i poder fer la  
baixada aquesta, les dos coses a la vegada, perquè sinó seria il·lògic portar els dos projectes  
alhora.

Sr. Ramon Cònsola, aquest preu és desaforat, és desaforat, no té sentit pagar aquest import pels  
metres que hi ha allà, fes lo mur de contenció que vulguis, estem parlant d’una base que ja està  
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feta de fa molts anys, igual fa 50 anys que hi ha la baixada, amb unes saorres que es van ficar  
molt compactades, per tant no té sentit, aquella baixada no anirà enlloc, no cal fer un mur de 
contenció que valgui tants diners, allò no es fa enlloc.

Sra. Nadir Castells, ho va dir el tècnic, no.

Sr. Ramon Cònsola, nosaltres també parlem amb tècnics, m’entens i per tant, llavors per això et 
dic, cada un ho gestiona com ho gestiona, nosaltres entenem que això és inviable per nosaltres.

Alcalde, Sr. Carles Palau, la solució és assentar-nos i trobar una solució.

Sr. Ramon Cònsola, nosaltres volem que aquests diners els desplaceu a les casetes, una vegada 
haguem arrencat amb lo de les casetes després ja parlarem de la resta.

Sr. Miquel  Amorós, el  que no pot  ser  és que diguem, el  nostre projecte ha de tirar endavant, 
perquè nosaltres en cap moment hem dit que no volguéssim tirar endavant els vestidors, de fet es 
va fer aquesta reunió, i s’està treballant, i no em digueu que no s’està treballant.

Sr. Ramon Cònsola, ara, des del mes d’abril.

Sr. Miquel Amorós, però vosaltres heu fet una proposta i l’equip de govern ha respòs demanant als  
tècnics un projecte, fent reunions per poder-ho tirar endavant, i jo el que demano és que si des de  
l’equip de govern es  volen tirar endavant altres propostes,  no diguem aquestes propostes  les 
aparquem i només jugarem a la nostra carta, jo això no ho trobo normal.

Sr. Ramon Cònsola, a veure, a la nostra carta, encara no hem jugat mai.

Sr. Miquel Amorós, em refereixo que vosaltres feu una proposta, i nosaltres estem treballant.

Sr. Ramon Cònsola, Miquel de les propostes que nosaltres hem fet aquí i s’han aprovat, quines  
heu fet, cap, cap.

Sr. Miquel Amorós, les propostes, i les piscines.

Sr. Ramon Cònsola, no, no, t’estic parlant de propostes nostres, que s’hagin portat aquí al Ple, que 
s’han aprovat, no heu fet cap.

Sr. Miquel Amorós, com per exemple.

Sr. Ramon Cònsola, l’auditoria, i a damunt ens vau fotre a parir. Té collons la cosa, i a damunt ens  
vau fotre a parir.

Alcalde, Sr. Carles Palau, i el reglament municipal.

Sr. Ramon Cònsola, cadascú defensa el que defensa, i amb això et respecto, tu estàs defensant lo 
teu.

Sr. Miquel Amorós, no, no, jo estic defensant, jo t’estic dient que nosaltres, vosaltres heu fet la 
proposta del camp de futbol, i nosaltres la vam acceptar, i la vam acceptar aquí al Ple, i estem  
treballant.

Sr. Ramon Cònsola, ara.

Sr. Miquel Amorós, quan es va fer la proposta.
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Sr. Ramon Cònsola, al mes d’abril.

Sr. Miquel Amorós, des del primer moment.

Sr. Ramon Cònsola, les casetes ja les farà el nou consistori.

Sr. Miquel Amorós, com totes les altres coses, com dieu vosaltres, perquè si no es poden parlar les  
coses fins després de les municipals, potser que ens anem a casa i ja tornarem al maig de l’any  
vinent.

Sr. Ramon Cònsola, exacte. 

Sr. Miquel Amorós, si hem d’arribar aquí al Ple i donar aquests arguments, jo per exemple, no els 
compraré mai aquests arguments, mira ja ho trobarem.

Sr. Ramon Cònsola, t’hem dit fem les casetes.

Sr. Miquel Amorós, això ho hem dit nosaltres també.

Sr. Ramon Cònsola, vosaltres no heu dit res.

Sr. Miquel Amorós, com que no, no ho vam acceptar aquí.

Sr. Ramon Cònsola, ho direu el dia que porteu el projecte aquí.

Sr. Miquel Amorós, el projecte que no l’hem demanat als serveis tècnics.

Sr. Ramon Consola, sí. 

Sr. Miquel Amorós, no hi ha les propostes, i de les propostes sortirà un projecte o dos projectes 
segons.

Alcalde, Sr. Carles Palau, que no vam votar a favor de la moció?

Sr. Miquel Amorós, sí. Vam votar a favor, s’ha demanat als serveis tècnics que fessin unes quantes 
propostes, a la reunió es va decidir quina de les propostes, no sé si una o més d’una i a partir  
d’aquí es fa el projecte. Jo crec, que des de l’equip de govern, es va aprovar una cosa, i s’ha 
correspost el que hem fet amb el que es va votar aquí.

Sr. Antonio Rispa, i perquè no acabem una cosa i després fem una altra.

Sr.  Miquel  Amorós,  i  perquè  no  fem les  dos  a  la  vegada.  A veure  si  no  hem aprovat  ni  un 
pressupost, que els vestidors ja faria dies que estarien a terra, els vestidors vells ja faria dies que 
estarien a terra, ho vam portar el pressupost.

Sra. Rosa Buira, em sembla perfecte que es vulgui proposar arreglar la baixada de les escoles,  
que com tu has dit, més que res és un tema de seguretat, i em sembla que molt bé, això si que 
t’ho compro, però aquest tema de seguretat, suposo que també el vau veure fa tres anys, no?, i us 
heu passat tres anys veient aquest problema de seguretat, i sense fer absolutament res, ara a 
l’agost que falten sis mesos per acabar la legislatura, resulta que és un problema de seguretat,  
que no es pot passar per més i que ens estàs gairebé acusant de que nosaltres no prioritzem la 
seguretat, que prioritzem unes casetes al camp de futbol. El problema de seguretat, com tu molt 
be dius, hi és i ha sigut sempre, i s’ha anat intentant millorar, però que ara sigui un problema tant  
greu, tant greu que no pugui passar sis mesos més i hagueu passat tres anys sense fer res per  
millorar aquest problema de seguretat, vol dir moltes coses.
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Sra.  Nadir  Castells,  es  pot  aplicar  l’exemple  de  l’ordenança,  fins  ara  ha  estat  bé,  hi  havia 
problemes, però com dius tu, s’han d’anar millorant, i s’han d’anar fent coses, i per tant tots hem de 
fer passes i passes per millorar.

Sra. Rosa Buira, si enteneu vosaltres que és un problema i ens esteu portant l’argument que teniu 
vosaltres, es dir que és un problema tant greu de seguretat, jo hi estic d’acord que és un problema 
de seguretat, tant greu, és greu fins a cert punt, però que hagueu estat tant tranquils amb aquest 
greu problema de seguretat durant tres anys i no hagueu fet res per millorar-lo i  ara amb tres 
mesos haguem de córrer, córrer a arreglar aquest problema.

Sra. Nadir Castells, ell no està dient això.

Sra. Rosa Buira, serà responsabilitat nostra que no hagueu pogut arreglar aquest problema de 
seguretat, em sembla que és una mica treure les coses del test.

Sr. Miquel Amorós, nosaltres en cap moment hem maximitzat el problema, això que dius de tant 
greu, tant greu, jo no ho he dit.

Sra. Rosa Buira, si mirem el vídeo, la setmana que ve ho podrem mirar.

Sr. Miquel Amorós, doncs bueno ja el mirarem, jo dic que hi ha un problema de seguretat, jo fa tres  
anys quan vaig entrar vaig veure molts de problemes i faltes que té el municipi de seguretat, altres  
i a partir d’aquí l’acció del govern prioritza el que és més important, segurament vosaltres vau estar  
deu  anys,  onze  anys  o  el  que  siguin  i  segurament  problemes  que  vau  veure  el  primer  dia,  
segurament tots els vau poder solucionar l’últim dia. Pues igual que nosaltres als tres anys hem 
vist uns quants de problemes, estem treballant i prioritzant els que veiem, i si nosaltres hem dit i  
prioritzem piscines i la baixada de les escoles, entre altres coses i vosaltres dieu pues fem camp 
de futbol, podem fer camp de futbol i la baixada.

Sr. Antonio Rispa, jo el que veig és que és molt car. A que heu fet tres projectes per les casetes, 
pues perquè no feu tres o quatre projectes per aquesta baixada. Això ho veig una aberració 80.000 
euros per fer 100 metres.

Sr. Ramon Cònsola, no 100 metres, 30 metres.

Sr. Antonio Rispa, 30 metres, això ho veig una animalada.

Sr. Miquel Amorós, portem aquesta proposta perquè només asfaltar allò, en un any, dos anys o el 
que siguin allò acabi malament.

Sr. Antonio Rispa, es pot fer aglomerat fort, feu tres projectes.

Sr. Miquel Amorós, parlem-ne de com ho hem de fer.

Sr. Antonio Rispa, heu presentat un projecte només.

Sr. Miquel Amorós, doncs assentem-nos i parlem-n’hi.

Alcalde, Sr. Carles Palau, he proposat reunir-nos per parlar-ne.

Sr. Antonio Rispa, de les casetes hi ha cinc projectes.
 
Alcalde, Sr. Carles Palau, aquest projecte l’hem compartit i hem dit voleu reunir-nos per parlar-ne i 
no.
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Sr. Ramon Cònsola, primer fem les casetes, i després fem lo altre.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo abans de passar a la votació, només una cosa, Ramon has comentat  
que fa molts anys que el problema hi és, tot es concentra una hora al mati, no ho has dit, però 
suposo que estaràs d’acord amb mi, que una hora a la tarda, també, l’entrada i la sortida.

Sr. Ramon Cònsola, si.

Alcalde, Sr. Carles Palau, però també hem de ser conscients que només cal un segon, per a que 
es produeixi un ensurt, i portem, ara diré un xifra, portem 20 anys que no ha passat res, però 
esperem que duri 20 anys més, evidentment.

Sr. Ramon Cònsola, jo allí tinc la experiència, com a membre de l’Ajuntament, perquè ho he viscut  
i com a pare, i com a padrí, i penso que és molt important el sentit comú, i aquella hora no n´hi ha, 
i et dic una cosa, i em ratifico en el mateix, si els pares poguessin entrar dins al cole i deixar el crio 
damunt del pupitre entrarien fins al cole i el deixarien al pupitre, i fes el que vulguis i no hi ha res a 
fer, ara diem tallem al dret del parador i que la gent vagi a peu, doncs potser si, igual si, com que la 
gent anirà xino-xano, ara mentre puguin arribar amb els vehicles.

Sr. Antonio Rispa, l’espai serà el mateix.

Sr. Ramon Cònsola, i no ha passat mai res, i esperem que no passi mai. Sempre ha passat alguna 
vegada, però no ha passat mai.

Votació

Es sotmet a votació la proposta d’acord d’aprovació inicial del projecte d’urbanització del carrer 
Escoles,  aquesta es rebutja per majoria absoluta dels membres assistents de la corporació. 

Vots a favor: 

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

Vots en contra:

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

1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

DESÈ.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU,    DEL DOCUMET TÈCNIC PER INSTAL·LAR UNA 
TANCA AL CENTRE DE DIA DE BELL-LLOC D’URGELL

ANTECEDENTS

Atès que aquest Ajuntament va sol·licitar  als serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, 
la redacció d’una memòria valorada per l’obra consistent en la instal·lació d’una tanca al centre 
de dia de Bell-lloc d’Urgell.
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El Sr. Josep Berguedà Pujades, arquitecte del  Consell  Comarcal del Pla d’Urgell i el Sr. Jordi  
Capell  Mateus, arquitecte tècnic del  Consell  Comarcal del  Pla d’Urgell,  elaboren el  Document 
Tècnic per la instal·lació d’una tanca al centre de dia de Bell-lloc d’Urgell    i que lliuren a 
l’ajuntament en format electrònic el juliol de 2018. 

El projecte redactat pel  Sr. Josep Berguedà Pujades, arquitecte del  Consell  Comarcal del  Pla 
d’Urgell i el Sr. Jordi Capell Mateus, arquitecte tècnic del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, és el 
Document Tècnic per la instal·lació d’una tanca al centre de dia de Bell-lloc d’Urgell amb un 
pressupost d’execució de contracta de 12.961,57 euros (IVA inclòs). 

FONAMENTS DE DRET 

Vist l’article 235.2 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 els articles 37 i 38 del Decret 179/95, de 13 de juny, 
pel  qual s’aprova el  Reglament d’Obres,  Activitats i  Serveis dels ens Locals, així com, l’article 
22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com l’article 
52.2.o)  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,  aquesta Alcaldia  proposa  al  Ple de l’Ajuntament  de Bell-lloc d’Urgell,  el  següent 
ACORD:

Primer.- Aprovar inicialment el Document Tècnic per la instal·lació d’una tanca al centre de dia 
de Bell-lloc d’Urgell, amb un pressupost de 10.71204 euros i 2.249,53 euros d’Impost sobre el  
Valor Afegit, que fan un total de pressupost d’execució de contracta de 12.961,57.-€ euros – dotze  
mil nou-cents seixanta-un euros amb cinquanta-set cèntims -, IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre a informació pública  el  Document Tècnic per la instal·lació d’una tanca al 
centre de dia de Bell-lloc d’Urgell pel  període de trenta dies hàbils mitjançant  anunci  en el 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, 
perquè els interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents. 

Tercer.-  Transcorregut el  termini  sense que s’hagi presentat cap reclamació,  aquest document 
tècnic,  esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord.

Quart.- Que la secretària procedeixi a diligenciar que el projecte ha estat aprovat, en el seu cas.

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú. 

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sr. Antonio Rispa, això qui ho ha de pagar l’Ajuntament? 

Alcalde, Sr. Carles Palau, sí. 

Sr. Antonio Rispa, per què?

Alcalde, Sr. Carles Palau, perquè l’edifici és municipal.
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Sr. Antonio Rispa, quan se li va llogar a aquest senyor el centre de dia, se li va llogar amb unes 
condicions, si vol fer una millora per ell que la pagui ell, la Cultural quan va fer aquelles obres les  
va pagar aquella noia, jo crec que sé li hauria de dir, que d’acord, però que hauria de pagar algo,  
perquè ho ha de pagar l’Ajuntament, si és un bé per ell.

Alcalde, Sr. Carles Palau, perquè els contractes són diferents. Al contracte aquella noia va dir que  
faria millores, si hi havia possibilitats, i el que hi ha, i no em vull equivocar, el que hi ha amb la 
Fundació de Serveis, és un conveni. 

Sr. Antonio Rispa, però no se li va dir que se li cediria un bocí, que se li donaria un bocí per treure  
els padrins a fora, si el vol l’haurà de pagar, això ho hauríem de pagar, i jo al mateix temps faria 
que a l’altra banda, de la via, també que li donaria l’ombra allí, jo a aquest senyor li dia, bueno és  
una millora per ell, perquè quan va llogar les instal·lacions estaven com estaven, si vol millorar que  
col·labori ell.

Sr. Miquel Campàs, sobre aquesta proposta que fa l’equip de govern, nosaltres estem d’acord ja 
que és necessari, ja que és una petició del centre, del director, l’únic que veiem és que a la darrera  
reunió que vam tenir amb vostè, és que passaria unes mides, que vam parlar de la tanca, que no 
teníem les mides, que anava al parque.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si no consten al projecte, no les tinc jo.

Sr. Miquel Campàs, porto el projecte i no les he vist, si que hi ha la ratlla, però mides no hi ha,  
llavors tal i com hem vist que la solució, per exemple el camí de Pelagalls amb la col·laboració dels 
membres de l’oposició i l’equip de govern, ha sigut fructuosa, ha tingut un bon resultat, jo crec que 
en aquest projecte, si ens poguéssim reunir amb els tècnics, per valorar aquesta tanca, que ens 
diguin les mides i aleshores arribar a un consens, i seria bo pel centre i pel poble de Bell-lloc, 
després de la Festa Major, diem si a la reunió i portaríem propostes noves per poder millorar la 
tanca i el centre.

Sr. David Folguera, al document si que fica com és la tanca.

Sr. Miquel Campàs, si això si, però jo dic les mides el que es recula cap al costat del parc. 

Alcalde, Sr. Carles Palau, donava per fet que constaven al document.

Sr. Miquel Campàs, no les he vist, si vols te l’ensenyo.

Sr. Miquel Amorós, hi ha la superfície i els metres lineals de tanca.

Sr. Miquel Campàs, si però els que guanyem cap al parc, si dius és un metre i mig de la punta de 
l’entrada del centre i de l’altra hi ha dos.

Sr. Miquel Amorós, el dibuix i les cotes, la superfície ho agafa tot.

Sr. Miquel Campàs, assentar-nos amb els tècnics, i et repeteixo no hem anat malament al camí de 
Pelagalls i aquí seria de la mateixa manera fructuosa per a tots. Per això nosaltres si no es pot  
retirar votarem en contra per aquest motiu, es pot parlar, i al proper Ple i pot anar, no diem que no,  
creiem que és necessari, però primer parlar amb els tècnics.

Sra. Rosa Romà, aquest projecte sorgeix a banda de la petició que ens va fer arribar la fundació 
que gestiona el  Centre de Dia, i  que plantejava la necessitat de tenir  un espai a l’aire lliure, i  
sobretot controlat, on els usuaris puguin passar l’estona, és a dir, demanen tenir un pati, on sortir a  
prendre l’aire i sense la necessitat d’estar vigilats per les cuidadores. En aquest sentit vam creure 
que això donaria  als  usuaris  una  mica més d’independència,  autoestima i  sobretot  una  millor 
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mobilitat, i també amb previsió de l’ocupació perquè ara mateix hi ha més residents, i aquest pati  
també serviria per poder dividir una mica els padrins, i uns altres fora, perquè ara mateix la ratio ja 
comença a ser, no està ple però serviria més que res per.

Nosaltres en principi vam veure la viabilitat, per una banda per poder corregir la pavimentació, 
vosaltres vau fer la pavimentació perquè hi havia perill, hi havia pedres a la part del davant, hi  
havia actes vandàlics, i per tant es va decidir que es pavimentaria, quan es va fer la obra, està 
molt bé, però ens vam trobar que la decantació quan plou és al revés i entra aigua dins al Centre 
de Dia, nosaltres ja hem fet una actuació, vam fer una mica de regatí per reconduir l’aigua i en 
aquest sentit, i després també seria el que us deia abans, doncs també en el sentit dels actes 
vandàlics, la pavimentació que es va fer, tot i que està molt bé, ens hem trobat que,  fa dos anys 
que, van tornar a trencar els vidres, si que es van treure les pedres, per poder evitar que amb 
aquelles pedres es poguessin trencar els vidres, però tot i amb això ens els han trencat.

Per tant nosaltres veiem favorable aquest projecte d’agregar aquest espai a les instal·lacions del  
centre,  per  poder-ne  fer  el  que  us  he  esmentat,  i  assolir  els  següents  objectius,  que  serien 
independència dels padrins, més independència, tindrien aquell espai per poder estar assentats en 
una taula per conversar, autoestima que també és molt important, perquè sempre estar controlats 
contínuament pels cuidadors, encara que hagin de ser així, si tu tens un espai que pots estar sol, 
encara que et controlin de la part de dins, també això dona autoestima, millora de la mobilitat, que 
és el que us deia, pensant en un futur la ocupació, ara mateix hi vas i hi ha gent que està als  
passadissos,  també pensem que això seria  temporal,  des  del  maig,  fins  al  setembre/octubre, 
després a l’hivern, segurament que també s’hauran d’aprofitar els passadissos, però el que és a  
l’estiu es podria compaginar. També ajut a les càrregues de treball, perquè estarien allí al patí, i  
tampoc no caldria que estiguessin al damunt els cuidadors, i ells decidiren qui entra i qui surt,  
perquè potser hi ha persones que tenen la mobilitat molt reduïda i seria convenient que estiguessin 
dins al centre, però els que són autònoms i estan bé, poden estar perfectament fora. I per una altra 
banda, protegir pels altres vandàlics, aquesta valla també serviria per fer de topall per a que no es  
pogués accedir tant fàcilment, si que es cert que es va fer la pavimentació, però ens hem trobat 
que de les cinc vidrieres, quatre se les van carregar. Aquests eren els objectius principals i crec 
que fa un any o dos que ens va convocar el gerent i ja ens ho va plantejar, és una obra que està 
dins un espai verd i s’havia de mirar, fer projecte, en principi tampoc no ens semblava malament.

Sr. Ramon Cònsola, allò no és zona verda, és equipament.

Sra.  Rosa  Romà,  és  equipament,  si,  però  com que està  dins  de  la  zona  del  parc,  hi  havia  
confusions.

Sr. Ramon Cònsola, és equipament. L’equipament arriba fins al recte de la Cultural.

Sra. Rosa Romà, però quan ens ho va plantejar el gerent, no ho sabíem ben bé.

Sr. Ramon Cònsola, allí hi havia el pati de les escoles, i per tant allò era d’Ensenyament i va fer la  
cessió, bé, es van retornar a l’Ajuntament perquè els terrenys eren de l’Ajuntament. I com ha dit el  
Miquel, amb bon criteri, estaria bé que el tècnic expliqués on va la valla, quin tipus de valla va, com 
és i l’impacte visual que pot tenir, i penso que les pedres les porten de fora ara, i penso que les  
continuaran portant i trencant els vidres i són actes vandàlics que hi són, i que al llarg del temps 
els continuaran fent, el Miquel una altra proposta que feia era la part del davant.

Sr. Miquel Campàs, no he dit res, perquè ho havia comentat l’Antonio, ja que es feien les obres 
que hi hagués zona d’hivern i zona d’estiu, és a dir a l’estiu que fa molta calor, a la banda del parc, 
potser al darrera al carrer Via Ferrea, també potser seria aconsellable obrir una mica.

Sra. Rosa Romà, és la resposta que li volia donar a l’Antonio, ara per ara no hi ha una sortida 
directa a la part del darrera, hi ha les pedres.
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Sr. Ramon Cònsola, però es pot fer.

Sr. Miquel Campàs, a la part de davant, tampoc.

Sra. Rosa Romà, no havia acabat, quan vam canviar les vidrieres, ja vam fer per a que hi hagués 
una porta corredera, amb la intenció que hi pogués haver aquesta valla, i al moment que féssim la  
valla ja hi hagués la porta corredera, això ja ho tenim.

I pel que comentaves de la part de darrera s’ha de fer un altre tipus d’obra, perquè no hi ha un 
accés directe, a la part de darrera on hi ha els lavabos s’hauria de fer una sortida, per accedir i ja  
és una mica més complicat, ells ho van plantejar amb la idea d’uns mesos específics, perquè una 
terrassa no es pot sortir a l’hivern, i menys aquí a Bell-lloc, i era sortir del maig fins al setembre o a  
l’octubre.

Sr. Ramon Cònsola, però a l’estiu al davant fa molta calor, i per fer un accés al cantó de la via no hi  
hauria problema.

Sra. Rosa Romà, però l’obra s’encariria, vull dir que és diferent.

Sr. Ramon Cònsola, per la part de davant evites dos coses, que la canalla ara puja dalt i al fer el  
tancament no et pujarien, ara la canalla puja dalt.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ara i sempre.

Sr. Miquel Campàs, aquelles escales que són sortida d’emergència. Nosaltres repeteixo, estem 
d’acord i ho creiem necessari, però podríem concretar-ho una mica més, fins i tot amb el Magriñà,  
assentem-nos tots els membres, l’equip de govern i la oposició i valorar-ho, com sempre hem dit 
uns veuen unes coses i uns unes altres i arribar a un consens, no diem que no, que ho veiem 
encertat, però.

Sr. Miquel Amorós, als plànols no hi ha les cotes, però si que està l’escala, i  a baix posa els  
metres, i no fica cotes, perquè sinó no s’entendria.

Sr. Miquel Campàs, només faltaria que no estigués a escala.

Sr. Miquel Amorós, si agafes el  regle ja saps la mida, igualment els tècnics ens ho explicaran 
millor.

Sra. Rosa Rompa, en principi la porta queda al centre cívic on comença la vorera, allí on hi ha els  
aparells, fa un fals escaire, i allí s’obriria penso que són uns 40 ó 50 cm.

Sr. Miquel Campàs, penso que no costa res, i com ha dit el senyor Alcalde, és un centre que al seu 
dia es va crear semblava inviable, semblava que no hi aniria ningú i ara tenim la sort que és molt  
aprofitable pel poble de Bell-lloc amb unes aportacions que van fer tot l’equip de govern en aquell  
moment i la persona que més hi va treballar, va ser la nostra companya Montse Segura, llavors per 
tant crec que és una satisfacció per tots que se’n reconegui aquí que el centre tiri endavant i és bo 
i que es pugui millorar.

Sra. Rosa Buira, una puntualització, i és per defecte professional, els objectius que has marcat 
com  a  prioritaris  per  fer  o  per  justificar  aquesta  obra,  em  sembla  perfecte  però  lo  de  la 
independència dels padrins, relativa, potser no entenc que als padrins se’ls hi hagi de deixar allí 
sols, encara que tinguin més autonomia i que surtin els que més capacitats amb la mobilitat, penso 
que ha d’haver algun cuidador fora, no ho podem justificar per estalviar-nos feina els cuidadors, 
sinó que un cuidador ha d’estar fora i l’altre dins, i si han d’agafar dos han d’agafar dos, però no 
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podem deixar els padrins sòls, perquè els que van al centre hi ha que tenen certa autonomia, però 
ningú la té complerta.

Sra. Rosa Romà, o si, això ho decideixen els tutors, hi ha persones que necessiten estar cuidades, 
però que estan bé, per a que els hi facin el dinar, o els hi rentin la roba, però poden sortir al carrer, i 
els tutors donin el vistiplau, jo quan parlava d’independència ho deia en aquest sentit, perquè ara 
mateix, hi ha persones que cognitivament estan bé i poden sortir, se’n van a dinar a casa i tornen a 
la tarda, ho volia dir en aquest sentit, però més que res per fer una valoració de l’espai, perquè clar 
l’ocupació i cada vegada hi ha més, només era, jo crec que hem de valorar això i els mesos,  
perquè a l’hivern ja es reparteixen com poden.

Alcalde, Sr. Carles Palau, abans de passar a la votació, dues coses, m’estic mirant el planell i aquí  
hi ha una mida, et fica 80 cm del pal dels aparells, de l’àrea d’exercicis.

Sr. Miquel Campàs, però es tot a 80.

Sra. Rosa Romà, no que s’obre, acaba a 80 cm.

Alcalde, Sr. Carles Palau, i l’altra cosa, m’agrada molt que ens reunim per arribar a un acord amb 
això, però es que encara estic esperant la vostra resposta per la reunió que us vaig proposar per 
parlar d’aquest projecte.

Sr. Miquel Campàs, aquest dia que vam tenir la reunió ja li vaig comentar que no teníem les mides 
i vostè va dir ja ho miraré i ho parlarem.

Alcalde, Sr. Carles Palau, el 18 de juliol em vau contestar que sobre el tema del carrer de les  
Escoles, i el 20 de juliol us vaig contestar jo dient d’acord que no vulgueu parlar del carrer de les 
Escoles, però voleu que ens trobem per parlar de la tanca del Centre de Dia que ja teníeu el  
projecte vist i no m’heu contestat, a mi em sembla molt bé que vulguis parlar i ens assentem però  
es que ja faria dos mesos que estaria parlat això.

Votació

Es sotmet a votació la proposta d’acord d’aprovació inicial del document tècnic per instal·lar una 
tanca  al  Centre  de  Dia  de  Bell-lloc  d’Urgell,  es  rebutja  per  majoria  absoluta  dels  membres 
assistents de la corporació.

Vots a favor: 

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

Vots en contra:

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

1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

Es segueix amb les intervencions: 
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Sr. Ramon Cònsola, però hi haurà reunió amb els tècnics o no?

Alcalde, Sr. Carles Palau, sí, i tant.

Sr. Miquel Campàs, amb els tècnics i amb el Magriñà.

ONZÈ.- APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS ÍNTEGRES DEL PERSONAL 
FUNCIONARI I  LABORAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL DE 
CONFORMITAT AMB LA LLEI 6/2018, DE 3 DE JULIOL, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE 
L’ESTAT PER A L’ANY 2018

ANTECEDENTS

En data 4 de juliol de 2018, en el Butlletí  Oficial de l’Estat número 161, es va publicar la Llei  
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, l’article 18.Dos preveu 
l’increment fixe de les retribucions de l’1’5 % i l’increment addicional de les retribucions del 0’25 % 
al personal de l’Ajuntament i el seu efecte retroactiu. 

L’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell  conjuntament  amb  el  representant  de  les  treballadores  i  
treballadors laborals han decidit aprovar un increment salarial per l’any 2018 de l'1’5% amb data 
efectes 1 de gener de 2018 per a tot el personal que presta serveis a l’Ajuntament de Bell-lloc 
d’Urgell, i un increment salarial addicional del 0,25% amb efectes d’1 de juliol de 2018.  

En data 10 de setembre de 2018, la Comissió Negociadora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell,  
van acordar l’increment a partir de la nòmina del mes de setembre de l’1’5% de les retribucions a  
tots  els  treballadors  i  treballadores  de  l’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell  retroactivitat  aquest 
increment des del mes de gener de 2018, així com l’increment a la nòmina del mes de setembre 
del  0’25% de les retribucions per l’increment  del  PIB a tots els treballadors i  treballadores de 
l’ajuntament retroactivitat aquest increment des del mes de juliol de 2018. 

FONAMENTS DE DRET 

La Llei 6/2018, de 3 de juliol de 2018, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, l’article  
18.Dos, de la qual és del tenor literal següent: “L'any 2018, les retribucions del personal al servei  
del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 1,5 per cent respecte a  
les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la  
comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest.
A més de l'anterior, si l'increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants el 2017 arribés  
o superés el  3,1 per cent s'afegiria,  amb efectes d'1 de juliol  de 2018, un altre 0,25 per cent  
d'increment salarial.” 

Els articles 22.2.i), 93 i 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

L’article 52.2.j) 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, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Fixar, per a l’any 2018, un increment de les retribucions íntegres del personal funcionari i 
laboral al servei de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, de l’1’5% respecte a les vigents a 31 de 
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desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que  
fa a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest. Així mateix, afegir un increment del 0’25% de 
les retribucions per l’increment del PIB amb efectes d’1 de juliol de 2018. 

Segon.-   Imputar aquesta despesa en la corresponent  aplicació pressupostària del  Pressupost 
prorrogat de la Corporació. 

Tercer.- Autoritzar la utilització del fons de contingència del pressupost, si s’escau. 

Quart.- Comunicar el present acord a la totalitat del personal al servei de l’Ajuntament de Bell-lloc 
d’Urgell. 

Cinquè.- Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, que tindrà 
efectes des del dia 1 de gener de 2018 pel que fa a l’increment retributiu fix i efectes des del dia 1 
de juliol de 2018 pel que fa l’increment retributiu addicional. 

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Debat

No es produeixen intervencions dels membres assistents. 

 

Votació

Es sotmet a votació la proposta d’acord d’aprovació de l’increment de les retribucions íntegres del  
personal funcionari i laboral al servei de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell de conformitat amb la Llei 
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, aquesta s’aprova per 
unanimitat dels membres assistents de la corporació.

Vots a favor: 

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

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

1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

DOTZÈ.- APROVACIÓ DE LA RENUMERACIÓ DE LA VIA PÚBLICA DEL CARRER JACINT 
VERDAGUER DEL TERME MUNICIPAL DE BELL-LLOC D’URGELL 

Atès que en data 17 de maig de 1996 el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell reunit en sessió  
ordinària va aprovar la denominació del carrer Jacint Verdaguer d’aquest municipi i va ser publica  
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 65 de data 28/05/1996.  

Atès  que a la  vista  de la  petició d’alta  dels  serveis  d’abastament  d’aigua  i  clavegueram d’un 
habitatge del Sr. O.M.S., l’Ajuntament per tal de donar resposta a la consulta feta, revisa els seus 
arxius i es quan es posa de manifest que la numeració de la Via Pública Jacint Verdaguer no és 
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correcta, al haver-hi números repetits i barrejar-se números parells amb imparells en un mateix 
costat.

Atès que en data 12 de setembre de 2018, l’Alcaldia d’aquest Ajuntament es va reunir amb els 
propietaris d’habitatges i solars que limitem amb el carrer Jacint Verdaguer i que podrien resultar  
afectats per aquest canvi de numeració del citat carrer. 

Atès que amb data 13 de setembre de 2018, l'Ajuntament va decidir iniciar, d'ofici, el procediment 
pel qual es procedirà a numerar la via pública Carrer Jacint Verdaguer del  Municipi de Bell-lloc 
d’Urgell.

Atès  que amb data de 13 de setembre de 2018,  el  sobrestant  del  Consell  Comarcal  del  Pla  
d’Urgell,  en  funcions  de  tècnic  municipal,  va  emetre  informe   en  el  qual  es  recollís  la  nova 
numeració de la via pública, segons els criteris de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la 
Presidència  de  l'Institut  Nacional  d'Estadística  i  de  la  Direcció  General  de  Coordinació  de 
Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques 
als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal. 

Atès que per donar resposta a la necessitat de numeració d’aquest carrer del municipi i també 
donar  així  compliment  a  la  normativa  que  obliga  als  ens  locals  a  mantenir  actualitzades  la 
nomenclatura i retolació de les vies públiques i la numeració dels edificis. 

De conformitat amb l’article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats  
Locals,  aprovat  pel  Reial  Decret  1690/1986,  d’11  de  juliol,  i  l'article  105.1  del  Reglament  del  
Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, en relació amb l'article 
222 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu  
2/2003, de 28 d'abril, es proposa al Ple de l’Ajuntament adoptar el següent  ACORD: 

PRIMER. Numerar la via pública Carrer Jacint Verdaguer del municipi de Bell-lloc d’Urgell, de la 
forma que a continuació es detalla:

Carrer Jacint Verdaguer

Referencia cadastral Número carrer
5219106CG1151N0001RE 2
5219107CG1151N0001DE 4
5219108CG1151N0001XE 6
5219109CG1151N0001IE 8

5219103CG1151N0001ME 10
5219102CG1151N0001FE 12
5219105CG1151N0001KE 14
5219110CG1151N0001DE 16
5219111CG1151N0001XE 18
5219112CG1151N0001IE 20
5219113CG1151N0001JE 22

5118912CG1151N0001BE 5
5118911CG1151N0001AE 7
5118910CG1151N0001WE 11
5118909CG1151N0001BE 13
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5118908CG1151N0001AE 15
5118914CG1151N0001GE 17
5118916CG1151N0001PE 21
5118907CG1151N0001WE 23

SEGON. Notificar als interessats aquest acord, als efectes oportuns. 

TERCER. Notificar  a  les  Administracions  Públiques  interessades  i  a  les  Entitats,  empreses  i 
Organismes que prestin en el Municipi serveis destinats a la col·lectivitat (INE, Cadastre, Registre  
de la Propietat, Correus).

QUART. Publicar el present acord al taulell d’anuncis electrònic. 

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sr. Ramon Cònsola, suposo que si els veïns han de fer alguna mena de despesa o al Registre, o  
al cadastre anirà a càrrec de l’Ajuntament.

Alcalde, Sr. Carles Palau, al cadastre i al Registre els hi notificarem nosaltres directament, se’ls hi 
donarà un certificat d’aquest acord de Ple a cada veí per a que l’adjuntin a l’escriptura per a que  
tinguin  constància  d’això,  en  definitiva  només  hi  ha  un  sòl  habitatge  afectat,  per  canvi  de 
numeració,  la resta ho conserva,  l’únic que el  cadastre anava al  revés,  i  anirà igual  que com 
estava, i només hi ha un veí afectat, que se li facilitarà tot per a que no tingui complicacions en 
aquest canvi de numeració. 

Votació

Es sotmet a votació la proposta d’acord d’aprovació de la renumeració de la via pública del carrer 
Jacint Verdaguer del terme municipal de Bell-lloc d’Urgell, aquesta s’aprova per unanimitat dels 
membres assistents de la corporació.

Vots a favor: 

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

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

1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

T  RETZÈ.- PROPOSTA D’ACORD DEL PLE  RELATIU AL MODEL DE CONTROL INTERN PER 
A LA FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA
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Sr. Ramon Cònsola, abans de començar a debatre’l, com que és un punt molt complex, en principi  
estem d’acord, però el que li demanaríem senyor Alcalde, tenir una reunió, per poder passar-lo al  
Ple següent,  tenir  una  reunió tots  els  grups polítics, juntament  amb la secretària,  que ens  ho 
expliqués bé, després els comptes s’acabaran aprovant, perquè entenc que tots els ajuntaments 
petits l’aprovaran, però almenys ja que decidim aprovar-lo que sapiguem on som, on anem i com 
va,  la  senyora  Secretària  en  això  és  especialista,  nosaltres  tenir  unes  nocions  algunes,  i  fer  
algunes preguntes que creiem i dubtes possibles de quina afectació té l’Ajuntament, quina potestat 
té  el  Ple,  quina  potestat  té  l’Alcalde,  com es  gestionen  els  contractes  menors,  una  sèrie  de 
preguntes, i els altres grups que preguntin, i així una vegada ho tinguem tots clar, que sapiguem 
que aprovem amb tot el coneixement de causa.

Alcalde, Sr. Carles Palau, de fet ja li vaig comentar al Miquel que si teníeu algun dubte, qui millor  
que la secretària per aclarir-ho.

Sr. Ramon Cònsola, hem tingut un cap de setmana molt complex i complicat, ho he mirat una mica 
com he pogut i amb el temps que he pogut, jo crec que lo bo seria que ens assentéssim, que ens  
ho expliqués i si tenim algun dubte que ella ens ho respongui i al proper Ple passar-ho.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si hi ha un compromís ferm de que el presentem al proper Ple.

Sr. Ramon Cònsola, això t’ho diem ara.

Alcalde, Sr. Carles Palau, per mi no hi ha cap problema.

Sr. Ramon Cònsola, si l’hem de votar així ara a la brava, et diem que no, entenem que s’ha de fer, 
però no estem convençuts, de l’altra manera si ens ho explica la tècnica i ens ho explica bé i ens  
aclareix els dubtes que tenim, doncs cap problema, perquè entenem que tots els ajuntaments, 
petits i potser fins i tot se que alguna Diputació s’agafarà aquí, perquè la nova Llei és molt feixuga, 
complicarà molt la vida a aquesta gent, als interventors i als secretaris.

Alcalde, Sr. Carles Palau, a les Diputacions potser no, suposo que intentaran buscar alguna d’això.

Sr. Ramon Cònsola, fins deu milions d’euros.

Alcalde, Sr. Carles Palau, crec que són 5.000 habitants i tres milions d’euros. Jo, només dic això si 
al proper Ple ho podem aprovar, el retirem de l’ordre del dia.

Sr. Miquel Campàs, esperem l’explicació de la secretària.

Alcalde, Sr. Carles Palau, doncs ho retirem de l’ordre del dia.

Sr. Miquel Campàs, com que hi ha dos o tres punts per treballar, si alguna tarda ens dona o una 
tarda nit, la intenció es que si a tot, no direm que no sense motius.

Alcalde, Sr. Carles Palau, doncs retirem el punt d’acord de Ple relatiu al model de control intern per 
a la fiscalització i intervenció gestió econòmica financera de l’ordre del dia, i el debatrem al proper 
Ple.

S’acorda retirar de l’ordre del dia del Ple la proposta d’acord d’aprovació del règim de control intern 
simplificat per unanimitat dels membres assistents de la corporació. 
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CATORZÈ  .  DACIÓ  EN COMPTE  DELS DECRETS  D’ALCALDIA I  DELS ACORDS  DE  LES 
JUNTES DE GOVERN.

Atès que en l’anterior Ple  va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim d’aquests 
Decrets el 0174/2018. 

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0175/2018 fins al núm. 0213/2018 ambdós inclosos. 
S’adjunta annex.
 
ANNEX DECRETS 2018
DECRET NÚM. ASSUMPTE 
DECRET  2018 2018-0175 Convocatòria sessió ordinària ple 11/07/2018
DECRET  2018 2018-0176 Comunicació Urbanística (Exp. 2018/063)
DECRET  2018 2018-0177 Reconeixement obligacions del 1 al 31 de juny de 2018, per a 

provació de factures rebudes materials i serveis
DECRET  2018 2018-0178 Convocatòria comissió especial de comptes
DECRET  2018 2018-0179 Relació de pagaments
DECRET  2018 2018-0180 Sol·licitud de  subvenció 2018 Programa Catalunya Emprèn
DECRET  2018 2018-0181 Aprovació nòmines i dietes
DECRET  2018 2018-0182 Comunicació Urbanística (Exp. 2018/062)
DECRET  2018 2018-0183 Aprovació conveni regulador Ajuntament - Agrupació sardanista
DECRET  2018 2018-0184 Finalització procediment per dictar ordre d'execució (exp. 172/2017)
DECRET  2018 2018-0185 Inici de procediment per cobrir la proposta de nomenament de jutge 

de pau titular i substitut
DECRET  2018 2018-0186 Aprovació de la sol·licitud d'atorgament de subvenció 2018 servei 

salvament  i socorrisme piscines
DECRET  2018 2018-0187 Aprovació memòria tècnica i sol·licitud subvenció  per al 

funcionament i administració del consultori any 2018
DECRET  2018 2018-0188 Aprovació bases del XII Concurs de Cartells de Festa Major 2018 

(Exp. 247/2018)
DECRET  2018 2018-0189 Delegació funcions d'alcaldia per absència
DECRET  2018 2018-0190 Comunicació Urbanística (Exp. 2018/064)
DECRET  2018 2018-0191 Comunicació Urbanística (Exp. 2018/066)
DECRET  2018 2018-0192 Llicència Urbanística (Exp. 2018/061)
DECRET  2018 2018-0193 Encàrrec direcció obra i coordinació seguretat i salut
DECRET  2018 2018-0194 Aprovació del contracte menor d'obres d'arranjament camí lateral 

A2 del Terme municipal de Bell-lloc d'Urgell
DECRET  2018 2018-0195 Comunicació Urbanística  (Exp. 2018/065)
DECRET  2018 2018-0196 Aprovació del contracte menor d'obres del pas de vianants a la Ctra. 

N-II del Terme municipal de Bell-lloc 
DECRET  2018 2018-0197 Aprovació del contracte menor d'obres de reparacions i lesions 

pavelló de Bell-lloc d'Urgell
DECRET  2018 2018-0198 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres d'arranjament del 

camí lateral de l'A-2 al TM de Bell-lloc
DECRET  2018 2018-0199 Llicència Urbanística (Exp. 2018/016)
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DECRET  2018 2018-0200 Aprovació certificació d'obra núm. 1 del contracte manteniment de 
camins

DECRET  2018 2018-0201 Reconeixement obligacions del 1 al 31 de juliol de 2018, per a 
provació de factures rebudes materials i serveis

DECRET  2018 2018-0202 Llicència Urbanística (Exp. 2018/006)
DECRET  2018 2018-0203 Llicència Urbanística (Exp. 2018/003)
DECRET  2018 2018-0204 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de reparació de 

lesions pavelló  de Bell-lloc d'Urgell
DECRET  2018 2018-0205 Relació de pagaments
DECRET  2018 2018-0206 Aprovació nòmines i dietes
DECRET  2018 2018-0207 Alta d’accés al despatx 6 de la incubadora d'empreses
DECRET  2018 2018-0208 Aprovació del contracte menor subministrament de vehicle per la 

brigada municipal de l'Ajuntament
DECRET  2018 2018-0209 Incoació de l'expedient de baixes d'ofici per inclusió indeguda al 

padró d'habitants
DECRET  2018 2018-0210 Comunicació Urbanística (Exp. 2018/067)
DECRET  2018 2018-0211 Aprovació de les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2019 

(Exp. 281/2018)
DECRET  2018 2018-0212 Comunicació Urbanística (Exp. 2018/071)
DECRET  2018 2018-0213 Comunicació Urbanística (Exp. 2018/069)

El Sr. Alcalde comenta que no hi havia cap junta de govern local.

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

QUINZÈ.-  DACIÓ EN COMPTE DE LES RENDICIONS FETES AL MINISTERI  D’HISENDA I 
FUNCIÓ  PÚBLICA:  INFORMES  TRIMESTRALS  DEL  PERÍODE  MIG  DE  PAGAMENT  A 
PROVEÏDORS 2N TRIMESTRE DEL 2018 

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel  qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM), estableix 
al  seu  article  quart  l’obligatorietat  de  les  Corporacions  locals  d’elaborar  i  remetre  al  Ministeri 
d’Economia i  Hisenda un informe trimestral  sobre el  compliment  dels  terminis  previstos per  al 
pagament de les obligacions de cada Entitat Local. 

Per tant, s’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb l’article 12 de la Llei  
25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de  
factures en el sector públic, resultant-ne el següent detall resum: 
SEGON TRIMESTRE 2018: 

Pagaments realitzats en el trimestre:  178.530,20 €
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 76.162,69 €

Seguidament  s’informa  del  període  mig  de  pagament  de  l’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell  
equivalent al segon trimestre de 2018, entenent-se com una magnitud definida al Reial Decret  
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de 
pagament  a  proveïdors  de les  administracions  públiques  i les  condicions  i  el  procediment  de 
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retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,  
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

El període mig de pagament 2n. TRIMESTRE 2018: 10,05 dies

Debat 

Tot seguit es produeixen les següents intervencions: 

Alcalde, Sr. Carles Palau, una observació sobre el període mig de pagament, si recordeu sempre 
estàvem amb el període mig de pagament amb negatiu, i es que aquest és el primer trimestre que  
s’ha començat a aplicar un nou criteri del període mig de pagaments, s’ha canviat el moment en 
que es comença a computar.

Secretària Interventora,  abans es computava des de l’entrada a registre de la factura i  ara el  
còmput és des de la data d’aprovació de la factura fins que es paga, abans es comptava des del 
registre fins al pagament i ara es compta des de l’aprovació de la factura fins al pagament.

Sr. Ramon Cònsola, així es redueix el temps.

Secretària Interventora, sí. 

Alcalde, Sr. Carles Palau, aquell menys 1 o 1 ó 2 dies era culpa de les factures domiciliades, clar  
ara no afecta tant al fer aquest càlcul.

El Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell es dona per assabentat del informe del període mig de 
pagament a proveïdors del segon trimestre del 2018. 

SETZÈ. MOCIONS

Sr. David Folguera, la llegeixo jo però realment és una moció que l’han presentant ANC de Bell-lloc 
d’Urgell, però la presentem nosaltres perquè com que no tenim l’Ordenança de participació, no 
seran ells qui la defensaran, sinó que serem nosaltres com grup municipal, a part de la Llar de 
Jubilats,  Club  Alpí  Bell-lloc,  Associació  de  Joves  Bell-lloquins,  Club  del  Billar,  l’Agrupació 
Sardanista, Club Patí Bell-lloc, Grup de Teatre “Soms els que som”, Club Frontó, Club Esportiu i 
l’Ampa de la Llar d’Infants “Los Vailets”, que ens han enviat ara el document, també s’han adherit a  
aquesta moció, crec que és una moció que ve des de baix i va a dalt i com que no tenen els 
mitjans per presentar-la, l’han presentat a través del Grup Municipal Bell-lloc es Mou,

16.1. “  MOCIÓ PER A NOMENAR L’ENTRADA DEL CENTRE CÍVIC, “ESPAI 1 d’OCTUBRE 
2017”

L’1 d’octubre de 2017 és un dia que quedarà gravat a la memòria de gairebé tots els Bell-lloquins i  
Bell-lloquines.

Davant l’ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de clausurar els col·legis electorals,  
la ciutadania de Bell-lloc d’Urgell  es va organitzar per defensar els seus punts de votació, “la  
Costereta” i la Biblioteca Joan Solà. Ja des de dissabte, en plena Festa Major del poble, moltes  
persones es van mobilitzar per garantir el dret a vot dels seus veïns i veïnes.
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Diumenge de matinada, un cop l’espurna de la defensa dels col·legis ja s’havia encès, moltes  
persones també van anar al col·legi electoral, improvisant activitats i jocs, fent evident la capacitat  
d’autoorganització i de sobreposar-se a les dificultats de la societat catalana.

Durant tot el diumenge, encara molt més gent va afegir-se a defensar els dos col·legis que hi havia  
al nostre poble.

Degut als atacs informàtics i sabent que hi havia vot universal, es decidir tancar el col·legi de la  
Costereta i concentrar tota la defensa del referèndum a l’entrada de la Biblioteca Joan Solà. On  
durant tota la jornada de votació i fins que és decidí tancar el col·legi ningú en va marxar malgrat  
les imatges que arribaven de la duríssima repressió policial que s’estaven vivint a molts indrets del  
nostre país.

Considerant que poques vegades a la vida es viuen moments d’autoorganització com el del passat  
1 d’octubre,  i  amb la voluntat d’homenatjar les persones que van posar el temps i el cos per  
garantir el dret a vot de tota la ciutadania (i, és clar, les més de 1.000 persones ferides per la  
repressió policial  arreu del  país),  les associacions i/o grups sota signants,  demanen al  ple de  
Bell-lloc d’Urgell que preguin els següents acords:

ACORDEM:

1. Realitzar tots els tràmits necessaris per nomenar l’entrada de l’espai del Centre Cívic, com  
a “Espai 1 d’octubre del 2017”.

2. Instal·lar  una placa per recordar a totes les persones que van defensar les urnes i  la  
democràcia aquell 1 d’octubre.

Setembre 2018

Signants:

ANC-Bell-lloc d’Urgell
Club Alpí Bell-lloc
Associació de Joves Bell-lloquins
Llar de Jubilat
Bell-lloc es mou – Acord Municipal
Cub del Billar
Agrupació Sardanista
Club Patí
Grup de Teatre “Som els que som”
Club Frontó
Club Esportiu
AMPA Llar d’Infants “Los Vailets”
“

Debat 

Tot seguit es produeixen les següents intervencions: 

Sr. Antonio Rispa, em sembla bé, però penso que es podria fer en un altre puesto, un carrer o no 
ho sé, em sembla bé, si voleu recordar una cosa, em sembla bé.

Sr.  Ramon  Cònsola,  el  nostre  grup  estem  totalment  d’acord,  ja  us  vam enviar  un  correu  al 
respecte, per tant ens ratifiquem amb el correu, i ara llegiré un text: El nostre grup estem totalment 
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d’acord  en  fer  un  reconeixement  a  la  data  1  d’octubre  per  tot  el  que  va  significar  arreu  de 
Catalunya i per tota la gent de Catalunya que vam anar a votar, perquè fos un dia democràtic i que  
vam defensar la nostra idea de que fóssim independents, per tant el nostre reconeixement és per a  
tothom, pels polítics exiliats, pels polítics que estan a la presó, per la gent que van portar les urnes,  
per la gent que les van portar des de l’estranger, per la gent que van traslladar les paperetes, per 
la gent que van fer les paperetes, per la gent que van defensar les portes, per la gent que hi havia  
darrera  les  taules,  per  la  gent  que  va  anar  a  votar,  per  tota  aquesta  gent,  perquè  nosaltres 
entenem que sense tota aquesta gent aquest dia no hagués sigut així, i per tant nosaltres el que 
volem fer és un reconeixement, però nosaltres volem fer un reconeixement amb una cosa que 
perduri en el temps, nosaltres estaríem d’acord en reconèixer una plaça, un carrer, un parc, una 
cosa que amb el temps perduri, una porta la poden tapiar, aquí Bell-lloc jo la biblioteca ja l’he vist  
en tres llocs, a part allí tenim la Biblioteca Joan Solà, i entraríem en conflictes, el que si que faríem 
nosaltres, el nostre grup, és estendre la mà, buscar un lloc, un lloc, no sé el parc, el consultori  
metge, la sala multifuncional, dient-li 1 d’octubre, a aquesta sala hi va molt gent, també podia ser 
un espai d’exposicions de fotografies de l’1 d’octubre, vull dir aquesta és la nostra proposta.

Sra.  Rosa  Buira,  la  proposta  és  que  sigui  un  espai  digne,  perquè  realment  el  fet  de  fer  un  
reconeixement a tot el que va passar l’1 d’octubre i a tota la gent que democràticament o que van 
treballar per la democràcia, doncs penso que es mereixen un espai més digne que posar un cartell  
o una placa, a una porta, a més a més, allò és la biblioteca, aquí a Bell-lloc, és la Biblioteca Joan 
Solà, penso que no hem d’entrar a conflicte, que no hem de desmerèixer la Biblioteca Joan Solà,  
perquè pel nostre poble, aquest nom de Joan Solà, mereix un reconeixement molt especial, per  
tant, allò aquell espai ja és la Biblioteca Joan Solà, busquem un altre espai, però un espai amb 
dignitat, un espai que sigui realment, alguna cosa que identifiqui, doncs bé,  el parc municipal, com 
ha dit el Ramon, la sala multifuncional, que no té nom, el consultori metge, que tampoc té nom, hi  
podem posar  el  nom a  algun  carrer,  i  penso  que  dignificarem més  aquest  nomenar  espai  1 
d’octubre a un lloc o un altre, que no pas posar una placa, allí embotida, a una entrada, sí realment 
aquell va ser l’espai que identifiquem com l’espai que vam anar a votar l’1 d’octubre, però no cal 
que  sigui  l’espai  on  vam  anar  a  votar,  seguirem  als  altres  ajuntaments  que  han  fet  un 
reconeixement al nom de l’1 d’octubre, veurem que hi ha gent, que hi ha molts ajuntaments que no  
l’han fet a l’espai concret, però si a un lloc que sigui realment digne i que sigui molt més important 
en aquest cas que no pas posar una placa allí en una entrada, aquesta és la nostra visió, estem 
totalment d’acord en que s’ha de fer el reconeixement, i felicitem a l’equip de govern per aquesta  
iniciativa, però discrepem en aquest cas, perquè li volem donar més dignitat al moment.

Sr.  David Folguera,  primer de tot  la iniciativa no és nostra, sinó que és des de l’Assemblea i  
nosaltres ens hem adherit, hem toca defensar a mi la moció perquè l’han entrat a través del nostre  
grup, però no és nostra aquesta moció, sinó que ens hem adherit.

Sra. Rosa Buira, però també ens la podem fer nostra, no.

Sr. David Folguera, evidentment.

Sra. Rosa Buira, ens la podem fer nostra, i podem aplicar el nostre criteri a aquesta moció, una 
cosa es que vingui, que ens hagin proposat la idea de que posem el nom 1 d’octubre a un espai 
del nostre poble, i l’altra és que nosaltres li vulguem donar la rellevància que es mereix aquest fet,  
l’únic que us estem dient és això, que pensem que té poca rellevància posar una placa en una 
entrada, que el fet es mereix més dignitat.

Alcalde, Sr. Carles Palau, tu has dit que la proposta surt de l’equip de govern, l’únic que ha dit el 
David és que la proposta ve de l’assembla i el grup de Bell-lloc es Mou s’ha adherit, crec que era 
aquesta la puntualització.

Sr. David Folguera, en tot cas, l’Assemblea us va convocar a una reunió, podíeu fer aquestes 
aportacions i no hi vau assistir.
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Sr. Miquel Campàs, no hi vaig assistir, em va arribar la carta que estava fora, i en arribar me la va  
donar la Brigit al migdia.

Sr. David Folguera, també puc entendre que l’Assemblea no tingui l’abast de dir podem ficar el  
nom a aquest  carrer,  sinó que hagi  de sortir  des  d’aquí,  per  tant  es  vol  que aquell  espai,  la 
defensa, on la gent del poble es va aglutinar allà durant tot el dia, doncs que hi hagi una placa 
commemorativa, perquè allà van estar presents els Bell-lloquins i les Bell-lloquines.

Una altra cosa sobre la Biblioteca Joan Solà, la placa i l’espai que es vol dedicar és la entrada, a 
baix, amb els familiars d’en Joan Solà, també s’ha parlat i s’ha parlat per no entrar en cap conflicte  
i ens han dit que evidentment no tenen cap conflicte, i sobre el tema de dedicar un carrer o no,  
dediquem un carrer, això al final  sortirà a més un espai 1 d’octubre, que l’Ajuntament l’atorgui  
aquest nom, i si realment es vol fer allà, en aquest espai, ficar la placa o l’acte commemoratiu 1 
d’octubre perquè al final es dedicaran uns actes de de l’Assemblea l’1 d’octubre, es vol fer allà,  
perquè la gent va estar allà, perquè jo la meva filla, si d’aquí 15 anys li digués mira tu l’1 d’octubre 
també hi erets aquí, encara que fossis a la panxa de la teva mare, també hi erets i aquí vam estar  
amb les urnes, vam estar discutint, ens vam tenir que amagar trenta vegades, vam tenir que treure 
les urnes per l’altre costat, i li podem dir tot; però el que volem és que sigui aquell espai.

Sr. Miquel Amorós, jo sobre el tema de la dignitat i el valor, al final hi ha altres casos que si que la  
dignitat li pots donar a una plaça més guapa, un plaça més gran, un carrer ben ample, un carrer, 
però aquí crec que la dignitat i el valor de l’espai, el donen els fets d’aquell dia, no li donen el que 
sigui una entrada, encara que haguéssim votat davant del que sigui, crec que la dignitat i el valor 
d’aquell espai li dona el que va passar aquell dia i la gent que va a estar allà i si hi ha farola de 
més o un banc de menys, si és una plaça, si és un carrer, només això, però entenc el que dieu.

Sr. Ramon Cònsola, jo ho veig al revés, el que menys importa és el lloc, és el dia, és el que va fer  
la gent, es podia anar a votar fins i tot al mig del carrer, al  tanto, es podia anar a votar fins i tot al  
mig del carrer, és el fet de que la gent va sortir a defensar una cosa i un dret que tenien i que li  
estaven privant, el lloc penso que és el de menys, és el fet, i el fet crec que és l’1 d’octubre és el 
fet i no el lloc. Que va passar l’1 d’octubre, l’1 d’octubre van sortir tots els catalans i totes les  
catalanes.

Sra. Nadir Castells, no cal que parlis de l’1 d’octubre perquè també hi era, vaig defensar escoles,  
crec que tots els aquí presents.

Sr. Ramon Cònsola, no t’ho dic a tu, jo t’estic parlant que és el criteri que jo tinc.

Sra. Nadir Castells, el tema està en que aquesta proposta ve de baix, de gent de baix, que moltes  
associacions volen això, que siguin cinc que diguin que no.

Sr. Miquel Campàs, no estem dient això.

Sr. Ramon Cònsola, moltes no, a veure, n’has nomenat cinc i hi ha vint-i-vuit.

Sr. David Folguera, hem dit dotze.

Sra. Nadir Castells, jo el que trobo poc coherent és que sigui una assemblea o una associació que  
proposa això, moltes que s’han adherit, que diguin que si que volen això i que siguin cinc que 
diguin que no i guanya al si el no.

Sr. Ramon Cònsola, nosaltres ho hem consultat a gent nostra i molts diuen que és una tonteria 
ficar el nom a una porta.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, no és a una porta, és a l’espai, al tros de carrer aquell, a l’espai.

Sr.  Ramon Cònsola,  llavors clar  també ens  trobem entre l’espasa i  la  paret,  jo et  dic que,  jo  
personalment no és el lloc, és el dia, és el fet.

Sra. Nadir Castells, la gent que va estar allà, molta gent creu que el fet de defensar aquella porta, 
va ser molt important.

Sr. Ramon Cònsola, la gent que va estar allà, si no hagués sigut per la gent que va anar a votar 
s’haguessin avorrit, haguessin hagut de jugar al solitari.

Sra. Nadir Castells, però la gent que votava, defensava la porta.

Sr. Ramon Cònsola, aquell dia va ser molta gent, molts van ser els que la van defensar, els que 
van portar les urnes, els que van portar les paperetes, va ser molta gent, és que allí i els que hi  
havia coll allà, i els que van sortir de casa i van anar a tirar la papereta.

Sra. Nadir Castells, i aquells que tiraven la papereta, defensaven la porta.

Sr. Ramon Cònsola, la porta no.

Sra. Nadir Castells, si Ramon si, la porta.

Sr. Ramon Cònsola, si a mi les urnes mes les haguessin ficat al parque jo vaig a tirar la papereta al  
parque, que m’entens, clar.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo discrepo amb tu Ramon, en el  sentit  de que el  lloc és indiferent,  
precisament una de les claus de la validesa i de l’èxit de l’1 d’octubre és que es fes en locals 
públics,  perquè  una  de  les  maniobres  que  es  van  intentar  fer  era  convèncer  als  alcaldes  i  
responsables de que passés la votació a un edifici privat, a una casa, a un garatge, qualsevol ni a 
un carrer, perquè un carrer es pot considerar públic, l’important era que es visualitzés que era una  
votació ordinària, una votació normal, com la resta, per tant s’havia de fer dins d’un local públic, el 
que dius tu que l’espai era igual, que es podia votar al mig del carrer que al parc, jo per mi no és el  
mateix, una de les coses importants, que en va haver moltes aquell dia és que es fes en llocs 
públics, en edificis públics que habitualment es fes la votació, i en aquest cas va tocar la Costereta 
i el rebedor de la biblioteca, perquè era Festa Major i no es podia fer a la Cultural, l’objectiu era  
aquest.

Sr.  David Folguera,  hi  ha pobles que han canviat  els  noms dels carrers  que hi  ha davant  de 
l’escola, mira si és important el lloc, i parlem de Les Borges Blanques per exemple, han canviat els  
noms de davant de les escoles.

Sr. Miquel  Campàs, tu mateix ho estàs dient,  han canviat el  nom dels carrers, no el  nom del  
col·legi, canvien el nom del carrer.

Sr. David Folguera, dels carrers, esteu dient de canviar el nom al parc, a la sala multifuncional.

Sra. Rosa Buira, segons el teu criteri hauríem de canviar el nom de l’escola.

Sr. David Folguera, no, jo estic dient que l’espai.

Sra. Rosa Buira, perquè la gent va anar a votar a l’escola a Les Borges Blanques.
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Sr. David Folguera, jo ho dic perquè vosaltres heu dit de canviar els noms als carrers, que el lloc 
no era l’adient, fins i tot hi ha llocs que s’ha canviat l’espai de davant, a Mollerussa han posat plaça 
1 d’octubre a davant de l’Amistat, no han canviat el nom de l’Amistat.

Sr. Ramon Cònsola, per a que l’1 d’octubre ho recordi la gent del poble has de fer algo amb més  
dignitat,  que  sempre  se’n  parli,  que  sempre  se’n  palo,  per  recordar  l’1  d’octubre,  d’una  altra 
manera no es recordarà mai, penso que hem d’intentar que aquest 1 d’octubre se’n parlo, que se’n 
parlo, si ho fiques en qualsevol lloc d’aquests no se’n parlarà mai, passarà a la història, i més 
endavant aquell edifici ves a saber el que serà, imaginat que a damunt fiquen habitacions, allà on 
hi ha les sales, i tapien la porta, ja s’ha acabat, si tu fas el parc municipal, el fas 1 d’octubre tota la 
vida perdurarà, mentre aquí a Espanya hi hagi democràcia, esperem que duri molts anys, el parc 
serà 1 d’octubre i et preguntaran perquè es diu 1 d’octubre, llavors algú li haurà d’explicar el que 
va  passar  l’1  d’octubre,  algú  li  haurà  d’explicar  quan  preguntaran  algú  li  explicarà,  per  tant 
nosaltres només diem això, recordem l’1 d’octubre, que va passar l’1 d’octubre.

Sr. David Folguera, a part de l’espai aquest, l’assembla ja té actes preparats per aquell dia.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo torno a discrepar amb tu Ramon, per no perdre el costum, perquè 
aquí teníem el carrer Ramon Fuster i Rabés i durant molts anys molta gent no sabia qui era en  
Ramon Fuster i Rabés, entre els quals m’incloc, per tant el fet de que hi hagi una plaça o el parc, o 
la sala multifuncional 1 d’octubre, no t’assegura que d’aquí 15 ó 20 anys el jovent, la gent que pugi 
en aquella època sàpiguen de que ve això.

Sra. Rosa Buira, doncs ara imaginat una porta, encara menys.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si a tot arreu es fica la plaqueta amb l’explicació, té la mateixa validesa a 
un lloc com a un altre.

Sr.  Miquel  Campàs,  una  pregunta  David,  ja  que representes  a  l’ANC,  quantes  propostes  van 
portar, o només van portar una, la d’aquesta porta, o van portar vàries propostes més.

Sr. David Folguera, a part de debatre el tema aquest, i era un tema que estava bastant tancat,  
tothom estava d’acord, es va debatre més els actes que es farien.

Sr. Miquel Campàs, jo dic si van portar, com nosaltres portem vàries propostes, només van dir una 
allí i lo tomas o lo dejas.

Sr. David Folguera, si. Però el tema de canviar l’ubicament o ficar el polígon 1 d’octubre ja em 
sembla perfecte, al final l’espai on va estar la gent concentrada.

Alcalde, Sr. Carles Palau, bàsicament és ficar una placa allà per recordar que allí es va concentrar  
la gent, independentment que després es vulgui ficar un altre reconeixement. És posar una placa 
allà dient que allí el poble de Bell-lloc es va concentrar l’1 d’octubre.

Sra. Nadir Castells, es poden fer les dos coses perfectament.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo proposo una cosa, votem aquesta moció, cada un que voti el que 
cregui convenient, evidentment i si un cas ens emplacem pel Ple que ve per buscar un espai, si es  
un carrer, si es la multifuncional.

Sr. Miquel Campàs, se’ls hi ha de donar contestació.

Alcade, Sr. Carles Palau, s’ha de votar la moció.

Sr. Miquel Campàs, votar si, però se’ls hi ha de dir lo que surt de la votació.
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Sr. David Folguera, per penjar una placa, tampoc és una qüestió de penjar una placa.

Sr. Ramon Cònsola, ara et faré una pregunta, ara pensa que som República Catalana.

Sr. David Folguera, que no ho som.

Sr. Ramon Cònsola, no ho som no, perquè, et vull dir una cosa, estic molt emprenyat amb els 
polítics perquè no van dir la veritat, i jo estaria molt emprenyat si m’haguessin fotut algun cop,  
primer amb la Guardia Civil, perquè m’hauria fotut el  cop de porra, i  després amb els polítics, 
perquè un mandatari quan llença la gent al carrer, ha de ser lo suficient  valent  per ficar-se al 
davant, i després assumir les conseqüències, això tots els polítics que hi havia. Aquí van ataconar 
la gent i després no val a dir “ah se siente” això és molt lleig, la Constantí allà dalt va dir que havia  
fet un farol, l’altre que no estaven preparats, aquell d’Esquerra que li va dir al Jonqueres que les 
estructures no estaven fetes, vull dir totes aquestes coses, això és lleig, si clar que sortirà tot, per 
tant  amb això crec  que  s’hauria  d’ensenyar  targeta  vermella  no  però  groga  si,  ara  ja  fico  la 
República Catalana, ara ja la tenim i ara m’emprenyo i les lleis de la República Catalana me les 
passo pel forro, que em faràs.

Sr. David Folguera, jo.

Sr. Ramon Cònsola, si tu fossis mandatari, que em faràs, perquè collons he d’acatar les llei que  
em diu aquest, que són totes contràries del meu pensament.

Sr. Miquel Amorós, tu faràs una proposta.

Sr. Ramon Cònsola, no home, ja t’ho he dit ben clar, faig el que hem dona la gana, perquè jo em  
reivindico amb el sistema, pues jo faig lo mateix.

Sr. David Folguera, si una llei és injusta s’ha de desobeir, això està claríssim.

Sr. Antonio Rispa, s’ha de canviar.

Sr. Ramon Cònsola, com ho has dit això.

Sr. David Folguera, si és injusta.

Sr. Antonio Rispa, jo crec que les llei s’han de canviar, no són per desobeir-les, perquè sinó seria 
un caos.

Sr. David Folguera, fica’m un exemple de que si jo no ho trobo just.

Sr. Ramon Cònsola, ara et diré una cosa, jo per mi és injust que només puguem anar a 100 per la 
carretera, però molt injust.

Sr. David Folguera, vas algun dia a 140, no?

Sr. Ramon Cònsola, i a 200 també, però saps que passa si m’enganxen em foten un traje, de regal  
res, i puc sortir fins a la televisió, i em poden fotre fins i tot el cotxe, però és aquí el problema, per  
això et dic que, és que això de la injustícia, no sé fins on arribarà.

Sr. David Folguera, al final la declaració de l’espai si que potser ha de passar per aquí, el fet de 
ficar una placa és demanar permís a l’Ajuntament, no és res més.
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Sra. Rosa Buira, nosaltres com a grup, l’únic que volem és que quedi constància de que la nostra 
proposta  està  ben  intencionada  i  que  l’únic  objectiu  és  que  s’ha  de  fer  el  reconeixement  1 
d’octubre, però ens agradaria més en un espai més digne, torno a repetir la paraula, i ja està, el  
vostre criteri és el de l’equip de govern.

Sr. David Folguera, ja el ficarem al polígon si vols.

Alcalde,  Sr. Carles Palau,  al  polígon no,  que encara s’emprenyaran les empreses, es perdran 
clients si el nom és 1 d’octubre.

Sra. Rosa Romà, aquell espai del carrer Via Ferrea, és digne.

Sra. Rosa Buira, aquell espai té un nom, és la Biblioteca Joan Solà.

Sra. Rosa Romà, no, la biblioteca és a dalt.

Sra. Rosa Buira, al centre de serveis, si li volen ficar al centre de serveis 1 d’octubre, potser se li  
hauria de consultar al Magriñà.

Sra. Rosa Romà, estem parlant de l’exterior, de l’espai exterior, crec que ell ja ho ha explicat bé.

Sra. Rosa Buira, però aquell espai exterior també té un nom, carrer Via Ferrea, per tant si seguim 
l’exemple de Borges hauríem de canviar el carrer Via Ferrea i posar carrer 1 d’octubre.

Sra. Rosa Romà, és que no és canviar, es posar una placa.

Sr. David Folguera, al final és l’espai.

Sra. Rosa Buira, si m’estàs dient que és l’espai exterior, l’espai exterior és el carrer Via Ferrea.

Sr. Ramon Cònsola, no fiquem una placa, fiquem el nom a un espai, lo altre és secundari.

Alcalde, Sr. Carles Palau, em sembla que les postures han quedat prou clares, per tant passem a 
la votació.

Sr.  Miquel  Campàs,  una  cosa,  aquesta  placa  la  posarà  l’Ajuntament.  En  cas  que  s’aprovi  la 
proposta l’Ajuntament, la paga l’Ajuntament, o l’escrit estarà consensuat.

Sr. David Folguera, l’escrit hi ha algunes propostes.

Sr. Miquel Campàs, hi té algo que diu l’Ajuntament.

Sr. David Folguera, no.

Sr. Miquel Campàs, és aquí on vaig, abans d’escriure la placa potser.

Sr. David Folguera, l’Assemblea farà aquesta proposta.

Alcalde, Sr. Carles Palau, que no hi hagi res ofensiu.

Sra. Rosa Buira, a sobre de que no podem escollir  l’espai,  a sobre hem d’acatar el  text,  una 
democràcia bastant.
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Sr. Miquel Campàs, és un espai del  poble, i  el poble són 2.400 persones i no tots el  tenim el  
mateix, em refereixo a que no costa res consensuar-ho o explicar-nos-ho, i si veiem una coma mal 
posada.

Alcalde, Sr. Carles Palau, se li transmet això a l’Assemblea.

Votació

Es sotmet a votació la moció per nomenar l’entrada del Centre Cívic “Espai 1 d’octubre 2017”, 
s’aprova per majoria simple dels membres assistents de la corporació.

Vots a favor: 

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

Abstencions:

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

1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

DISETÈ.- PRECS I PREGUNTES 

Sr. Miquel Campàs, al Ple passat a la pàgina 34 al 6è punt, hi havia una proposta d’acord per la 
delegació  a  la  Diputació  de  Lleida  les  facultats  que  aquest  Ajuntament  té  atribuïdes  per  la 
recaptació  en  via  executiva  de  determinats  ingressos  públics,  i  la  pregunta  és  que  se’ns  va  
comentar que se li faria arribar a la Diputació, com està aquesta gestió?

Alcalde, Sr. Carles Palau, que jo sàpiga el Ple de la Diputació encara no s’ha fet. 

Sr. Miquel Campàs, penso que és divendres.

Alcalde,  Sr. Carles Palau,  doncs suposo que passarà en aquest, no ens consta, si un cas ho 
preguntarem i us ho direm.

Sr. Miquel Campàs, a la pàgina 45 dins el 8è punt dels decrets, es va debatre sobre la casa “Ca la 
Fam” i a la pàgina 46 demanem un informe tècnic per avaluar el risc de la casa i valorar-ho, com  
està?, ens vas comentar que ens faries arribar alguna cosa.

Segueixo, a la pàgina 47 el senyor Ramon Cònsola, pregunta per la Societat Cultural Recreativa, 
ens comenta que estan treballant, estant negociant, i demanaríem si ens poguéssim donar tota la 
informació que puguin i com està el tema, ja que nosaltres li vam entrar el dia 3/08 uns escrits que  
demanem una còpia dels extractes bancaris de l’Ajuntament, de l’arrendatària de la Cultural, els 
ingressos bancaris de la Cultural, demanem tota una sèrie d’errades o d’incompliments per part 
d’aquesta persona amb el contracte; llavors això ja fa un mes i mig i no tenim contestació ni res, i  
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ens va dir vostè que ho estaven arreglant, que ho estaven negociant, clar portem un mes i mig, ara 
anem a la Festa Major.

Alcalde,  Sr.  Carles Palau,  jo us proposo a la reunió,  més que hi  ha dades que es poden fer  
públiques que no passa res, però n’hi ha una estratègia que no vull fer pública.

Sr. Miquel Campàs, li estic dient, que ens assentem, perquè la pregunta és pel Miquel, per la Festa 
Major, hi haurà Cultural i bar? 

Sr. Miquel Amorós, per la Festa Major, s’ha arribat a un acord amb el jovent i portaran la barra tant  
al  concert  com  als  balls,  ja  es  va  fer  al  primer  de  setembre,  després  que  els  arrendataris 
pleguessin i també es farà així, és un problema perquè tots voldríem que per la Festa Major hi  
hagués el bar en funcionament, però.

Sr. Miquel Campàs, perdó, és un gran problema i no només el bar per la Festa Major, sinó que el 
bar de La Cultural ha estat per la gent del poble, tots els dies obert, llavors per tant, no és un  
problema de la Festa Major, sinó que el problema és que ja portem mesos.

Sr. Miquel Amorós, hi treballem.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ja saps que sempre ha sigut un bar deficitari.

Sr. Miquel Campàs, això sí, per això en teoria l’Ajuntament havia d’estar més al damunt.

Sr. Miquel Campàs, després, hi ha una queixa, aquesta si que és d’emprenyament meu, que ens 
corresponen a totes les persones que vivim al carrer Via Ferrea, que l’empresa Vodafone, va fer  
una rasa a terra.

Alcalde, Sr. Carles Palau, una altra vegada, una altra vegada s’ha fet malbé.

Sr. Miquel Campàs, si passa per aquell carrer senyor Alcalde, veurà que allò està aixecat, cada 
vegada passen més tractors, el formigó salta amb pedres,  a part que s’ha aixecat perquè deu 
estar mal feta l’obra, les persones que ho van fer no els hi deixaria ni enrajolar ni el lavabo de casa  
meva, perquè ni em dutxaria, no fa ni un any que està fet, i està saltant tota la rasa, llavors si es 
pot demanar garantia que la reparin.

Sr. Ramon Cònsola, ja sabeu que tinc un apreci molt gran per vosaltres, és molt patètic el que ha 
passat a la Pineda, suposo que l’empresa que va tallar els arbres deu tenir una assegurança de 
responsabilitat, perquè s’ha carregat els bancs.

Sr. Antonio Rispa, és la pregunta que volia fer.

Sr. Ramon Cònsola, a part jo penso que si els hagués tallat jo, que no hi plego res, doncs bueno,  
val, però una persona experta quan fa anar una motoserra i tallar un arbre, el sap fer caure, el sap 
fer caure cap al lloc, i sinó busquen sistemes amb cordes com es feia abans, no són històries, i no  
soc un especialista en això, segurament que l’Antonio ens donaria trenta tombs en aquest tema, 
però allí han fet la xapusa del segle, els han tallat a una alçada important, han deixat la soca a  
terra, han caigut els arbres, han partit la taula llarga, l’han trencat, també hi ha la font trencada, vull 
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dir que, la Pineda cada tomb, aquí anem de mal en pitjor, en el tema mediambiental, ja es va 
deixar morir els Tossalets, el  camí verd ja ens l’hem carregat, els arbres que es moren no es 
replanten i ara ens carreguem la Pineda a la brava, a damunt no hi ha prou amb això, la peste que 
tenen aquells arbres, allò s’ha de cremar, i van i ho han abocat allí a la gravera, on havia de fer el  
dipòsit  l’Incasòl,  que  tenim el  dipòsit  del  poble  a  prop,  per  tant,  que els  pins  que  tenim allà  
segurament ja tenen la sentència de mort, perquè allí hi ha un voliana que surt i posa els ous als  
pins bons als pins que encara estan vius, els hi em portat la pesta gratuïtament allà, allò s’havia 
d’agafar amuntegar-ho i cremar-ho.

Alcalde, Sr. Carles Palau, a on?

Sr. Ramon Cònsola, a un lloc, on sigui,  es cremen. No cal  que ho cremeu home, deixeu que  
s’empestin els pins que hi ha i llavors ho cremen, i ja està, jo crec que allí és el lloc menys adient ja 
que hi ha una Pineda a prop, allò s’ha d’apartar de la vora de qualsevol pineda i ficar-li foc, ho 
podíeu portar als Tossalets, ja que està tot mig mort, ja no li venia d’una foguera allí.

Sr. Antonio Rispa, tot això s’agafa i els residus es trituren.

Alcalde, Sr. Carles Palau, però s’han de cremar igualment.

Sr. Antonio Rispa, no.

Sr. Ramon Cònsola, el problema no és el fum, el problema són unes larves que hi ha dins, que 
taladren tots els vasos de dins, si tu ara agafes aquell arbre.

Sr. Miquel Amorós, allà hi ha dos problemes, el problema principal és el fong, que és un fong que 
es transmet per espores i es transmet per altres portadors com poden ser els insectes, aquest és  
el problema principal, aquest és un fong foliar, que taca les fulles, això el que fa és assecar l’arbre,  
quan l’arbre està debilitat, és quan el coleòpter, el que fa és perforar els pins, i el problema allà a la 
Pineda, si els arbres estigués sec, però no hi hagués el coleòpter, en temes de seguretat no seria 
tant complicat, perquè al final tens l’arbre que té una estructura i l’arbre no caurà, el problema ve, 
per això l’actuació, a l’haver aquest coleòpter, hi ha algun arbre que estava més fotut i teníem la 
por que pogués caure.

Sr. David Folguera, van caure dos.

Sr. Miquel Amorós, amb una tormenta van caure, el problema allà és el fong, a veure podríem 
discutir si el fong a part de que arriba per espores, arriba per insectes, si el coleòpter aquest ha  
portat el fong, o el fong ha vingut després però el problema que hi ha allà són les dos coses, el que 
mata l’arbre no és el coleòpter, el coleòpter no mata.

Sr. Ramon Cònsola, jo crec que sí. El taladra per dins i li talla els vasos comunicants.

Sr. Miquel Amorós, si l’arbre està sa no el mata.

Sr. Ramon Cònsola, el coleòpter és com un càncer, li has de fer dos tractaments, un a la primavera 
i l’altre a l’octubre que es quan surt la voliana, si tu no la tractes aquesta voliana, té fa moltes  
postes d’ous i et pot matar els pins.
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Sr. Miquel Amorós, per matar la voliana, es fa precisament perquè no sigui portador del fong.

Sr. Ramon Cònsola, jo amb això discrepo. 

Sr. Antonio Rispa, volia comentar com està lo de la furgoneta de l’Ajuntament? 

Alcalde,  Sr.  Carles Palau,  Europa en aquest  cas,  ens  està tocant  la moral,  si  perquè amb la 
normativa aquesta de canvi de motors i tot això, i parlant amb el comercial, la última vegada que 
vaig parlar amb ell, em donava data d’entrega el 15 d’octubre, vam arribar a un acord que si el 20 
de setembre no teníem més novetats, ens facilitaria una furgoneta provisionalment.

Sra. Rosa Buira, jo volia donar les gràcies a l’equip de govern pel condol que vau manifestar al  
diari per la mort de la meva mare, realment per mi ha sigut un cop dur, i agraeixo l’empatia en 
aquest cas de l’equip de govern.

Si em permets la última pregunta, és a partir d’ara el criteri d’elaborar l’ordre del dia dels plens serà 
que quan falti un regidor els punts que s’hagin tractat al Ple anterior es tornin a tractar, perquè 
recorda és la primera vegada que ha passat això, va haver un regidor que va faltar i els punts que 
es van tractar en aquell Ple no es van tornar a passar al pròxim Ple, han canviat el criteri, o depèn  
del regidor que falta si que els passem o no.

Alcalde, Sr. Carles Palau, els punts de l’ordre del dia els marca l’Alcalde, és a dir, qui decideix  
quins punts presenta i les vegades que els vulgui presentar.

Sra. Rosa Buira, per tant, la justificació aquesta de tornar a passar els punts perquè faltava un 
regidor, potser no calia, perquè si.

Alcalde, Sr. Carles Palau, en aquest cas concret, jo crec que feia falta, perquè si alguna vegada no  
s’ha passat en un Ple quan faltava un regidor, perquè es veia clarament que hi havia hagut una  
votació en contra majoritària, per tant és absurd tornar a portar un punt a l’ordre del dia que ja saps 
que ja té una votació en contra, en aquest cas concret, us recordo que la votació d’aquell dia va 
ser 5 vots en contra, 1 abstenció i 4 vots a favor, això volia dir que avui que érem els cinc regidors  
de l’equip de govern es podia donar el cas que tinguéssim 5 vots a favor, 5 vots en contra i 1  
abstenció,  podria facilitar  l’aprovació d’aquest  punt,  per  tant,  he cregut  convenient  tornar-ho a 
portar, senzillament ha sigut això, la meva sorpresa ha sigut avui que aquella abstenció de fa un 
mes, perdó de fa dos mesos, s’ha convertit en un vot en contra, ja està, tranquil·lament.

Sr. Ramon Cònsola, la Rosa es refereix a la vegada que et va demanar l’Antonio que aplacessis el 
Ple perquè ell no hi era, el Ple es va fer quan va tocar i no es va tornar a portar al proper dia, els 
punts.

Sra. Rosa Buira, a part era una petició per part de l’Antonio. En aquest cas va faltar un regidor i no 
va haver cap tipus de justificació perquè faltava aquest regidor, ni per part del senyor Alcalde, ni  
per part de ningú, cap comentari, el cas anterior l’Antonio havia fet una petició expressa de que el  
Ple no es celebrés, per tant com a mínim la justificació, el senyor Alcalde se la podia estalviar avui  
i dir senzillament que he cregut oportú tornar a passar al Ple els punts aquests perquè com a 
potestat que tinc com a senyor Alcalde, ho puc fer així.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, de la mateixa manera que quan ho va demanar l’Antonio aquella vegada 
no es va ajornar el Ple, aquesta i altres vegades que ha faltat un membre de l’equip de govern, no  
s’han ajornat els Plens.

Sra. Rosa Buira, es que no parlem d’ajornar, parlem de repetir els punts quan convé o parlem de 
no portar els punts quan no convé.

Alcalde, Sr. Carles Palau,  hi ha altres punts que s’han portat vàries vegades al Ple i no hi hagut  
cap problema al respecte.

No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-quatre 
hores i trenta-cinc 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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