
12/18  -  ACTA  DEL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT  DE  BELL-LLOC  D’URGELL  SESSIÓ  
EXTRAORDINÀRIA DEL 27 de novembre de 2018

Identificació de la sessió

Núm.: 12/2018 
Caràcter: Extraordinària 
Data: dimecres, 27 de novembre de 2018
Horari: de les 9:00 a les 9:13 hores 
Lloc: Sala de Plens

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, essent les nou 
hores del dia 27 de novembre 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 
extraordinària 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. Expedient  436/2018.  Modificació  de  crèdit  núm.  7/18  del  pressupost  prorrogat  per 
l’exercici 2018 mitjançant crèdit extraordinari. 
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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. També recorda el 80è aniversari dels  
bombardejos que va patir Bell-lloc d’Urgell.

Desenvolupament de la sessió

PRIMER.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 7/18 DEL 
PRESSUPOST PRORROGAT PER L’EXERCICI 2018 MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI

ANTECEDENTS

Vist la possible aplicació del superàvit pressupostari de l'exercici 2017, i de conformitat amb allò 
que preveu els articles 32 i la disposició addicional 6a de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,  
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s'aprova la modalitat de crèdit extraordinari  
per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses 
generals.

En data 14 de novembre de 2018 el  Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell  reunit  en sessió 
ordinària,  va aprovar  per  unanimitat  dels membres  assistents  els  apartats  segon i  quart  de la 
modificació de crèdit núm. 6/18 del pressupost prorrogat per crear la despesa d’adequacions al 
cementiri municipal, per contra, va rebutjar per majoria absoluta dels membres assistents l’apartat 
primer i tercer de la proposta de modificació de crèdit núm. 6/18 per crear la despesa de mobiliari  
sala cultural i enderroc vestidors camp de futbol finançada amb romanent líquid de tresoreria. 

Per Provisió de l’Alcaldia de data 21 de novembre de 2018 s’incoa l’expedient per modificar el  
pressupost mitjançant crèdit extraordinari pels següents motius: 

 Atorgament  comunicat  en  data  5  d’octubre  d’una  subvenció  de  800€  per  part  de  la 
Diputació de Lleida per l’actuació equipament mobiliari i infraestructura complementaria. 
Les  bases  de  la  convocatòria  no  permeten  demanar  la  pròrroga  i  estableixen  que 
l’execució s’ha de realitzar durant l’exercici 2018.

 No existència de crèdit per dur a terme la reparació del  fan-coil situat al passadís dels 
banys  del  Centre  de  Dia  Municipal  segons  informe  redactat  pels  SS.TT.  del  Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell i per un import de 1.712,15 €.

La Memòria d’Alcaldia, en data 22 de novembre de 2018, ha proposat les partides i els imports de 
les despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, per les 
quals no existeix crèdit pressupostari (crèdit extraordinari), que s’han de modificar.

La secretària interventora municipal, en data 22 de novembre de 2018, ha emès informe favorable 
sobre  la  proposta  d’alcaldia  de  modificació  de  crèdit,  així  com  informe  de  l’avaluació  del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, deute viu i regla de la despesa. 

FONAMENTS DE DRET

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial  decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i  
als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
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2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa 
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi  
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de 
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El  finançament es pot  realitzar a càrrec del  romanent  líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o 
baixes  de  crèdits  de  despeses  d'altres  partides  no  compromeses  del  pressupost  vigent,  les 
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.

3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim 
local,  l’aprovació de la modificació del  pressupost  es competència del  Ple de l’Ajuntament per 
majoria simple.

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica  
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a 
què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les  
despeses i  ingressos  de les  Administracions  Públiques  i  resta  d’entitats  que  formen el  sector 
públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.

Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases  de  Règim  Local  i  l’article  52.2.f)  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta Alcaldia proposa al 
Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el següent ACORD: 

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient  de modificació de crèdits núm. 7/2018  del Pressupost  
prorrogat vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Romanent líquid de 
tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, per un import de 5.312,07 €, d’acord amb 
el següent detall: 

Aplicació

Descripció
Crèdits 
inicials

Modificació 
de crèdit 

Crèdits 
finals

Programa Econòmica

333 62511

Equipament mobiliari i 
infraestructura 
complementaria Sala Cultural 0,00 5.312,07 € 5.312,07 €

TOTAL 0,00 5.312,07 € 5.312,07 €

Segon.-  Aprovar inicialment l'expedient  de modificació de crèdits núm. 7/2018  del  Pressupost  
prorrogat vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Romanent líquid de 
tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, per un import de 1.712,15 €, d’acord amb 
el següent detall: 

Aplicació

Descripció
Crèdits 
inicials

Modificació 
de crèdit

Crèdits 
finals

Programa Econòmica  

2310 63300
Substitució sistema de 
climatització Centre de Dia 0,00 1.712,15 € 1.712,15 €

TOTAL 0,00 1.712,15 € 1.712,15 €
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Totes  les  modificacions  de  crèdit  finançat  amb  romanent  líquid  de  tresoreria  per  a  despeses 
general de l’exercici anterior. 

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

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú. 

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sr. Antonio Rispa, ho trobo bé.

Sr. Miquel Campàs, una pregunta, votarem punt per punt? 

Alcalde, Sr. Carles Palau, si voleu si.

Sr. Miquel Campàs, sí, perquè farem una explicació diferent una per l’altra, si us sembla correcte. 
Sobre el primer punt de les cadires i taules, hem estat llegint la qualitat, suposo que el fabricant  
dona garanties i deu ser exactes, però per la nostra part en aquest punt ens abstindrem, sou  
vosaltres qui compreu i sabeu el que compreu, però d’ 11 euros nets que ens queden, jo crec que 
les de plàstic que fins ara hem tingut i que el resultat també l’han donat bo, sé que es poden 
trobar a 9 euros, per tant tenim un estalvi de 2 euros per cadira, a partir d’aquí com que ja en 
tenim unes, no canviem la manera, és a dir, no hi haurà dos jocs de cadires i aquestes al ser  
metàl·liques a la llarga, crec o creiem que es poden per l’ús senzillament ratllar i tenir-les més 
malmeses, senzillament és aquest punt,  però vosaltres sou els que heu de gestionar si falten 
cadires i s’han de comprar, però jo crec que amb cadires, perquè es fan malbé unes igual que les  
altres, es podríem estalviar dos euros i pico o tres euros per cadira.

Alcalde, Sr. Carles Palau, es va triar aquest model senzillament per l’espai, per l’espai que ocupen 
una vegada les deixes de fer anar, cada vegada anem comprant i anem ocupant més espai i vam 
pensar, aquestes plegables.

Sr. Miquel Campàs, perquè cada vegada que es trauran i es posaran del carro aquest metàl·lic, és  
una mica difícil d’accedir, jo per mi crec que es ratllaran, es faran més malbé, i faran més mal a la  
vista vull dir a la llarga, les de plàstic sabem que, com tot, es ratllen més, però no es veu tant com 
una part metàl·lica, és una explicació, per això el nostre grup ens abstindrem i vosaltres endavant,  
cap problema.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, això és un pressupost i podem canviar del model de cadira, si no ens  
movem de la quantitat, ho mirarem, mirarem també la proposta que feu.

Sra. Rosa Buira, aquestes cadires obliguen a que agafis el carro també, no?

Alcalde, Sr. Carles Palau, si, per això vam agafar l’opció del carro, per poder guardar-les i si algun  
dia s’han de deixar a algú, que es puguin portar el carro sencer, el pensament va ser aquest.

Sr. Ramon Cònsola, aquesta despesa de substitució sistema de climatització Centre de Dia, com 
és que no s’ha ficat a la partida de manteniment i conservació dels edificis, perquè podria entrar, 
no?

Secretària Interventora, és una reposició nova, és una nova peça, és inversió.

Sra. Rosa Buira, però s’ha de canviar, no?

Sr. Ramon Cònsola, té raó amb això, però a veure, si ens hem de ficar a discutir en això, és com 
el motor d’un cotxe, comptablement l’has d’inventariar, però normalment s’aplica com a reparació. 

Secretària Interventora, doncs si s’inventaria amb més motiu, al capítol 6 d’inversions. 

Sr. Ramon Cònsola, si home, però això és molt discutible, perquè el  cotxe és vell  també. Ara 
estem parlant de temes comptables, si tu tens un cotxe que té vint anys i li canvies el motor, et  
diuen que has de fer les amortitzacions oportunes, en un cotxe que té vint anys, si li canvies el  
motor més aviat ha d’entrar com avaria, bé, és igual, no discuteixo res, se m’ha acudit això, tenim 
una partida bastant substanciosa de manteniment d’edificis, però bueno, res a dir. Està be, jo 
només he fet la pregunta.

Secretària Interventora, una despesa imprevista igualment, per tant, al capítol 2 com al 6, no hi  
havia consignació ni per una banda ni per l’altra, llavors trobo més adequat reposar.

Alcalde, Sr. Carles Palau, aquesta conversa també la vam tenir el dia que vam decidir, al final es  
va decidir fer-ho com a inversió i tirar endavant, si és reparar un aparell que s’ha espatllat, la  
qüestió és si només es pogués reparar una peça segurament entraria al capítol 2, però com que 
canviem tot l’aparell, en definitiva és això, és el que vaig entendre jo.

Secretària Interventora, i per l’import, perquè hi ha uns límits, una cosa és una reparació de poc 
import, i l’altra és ja passar-se de mil euros.

Sr. Ramon Cònsola, a la pregunta ens has donat l’explicació, cap problema.

Votacions 

Es sotmet a votació el primer punt de la proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació de 
crèdit  per  import  de 5.312,07  € per  l’equipament  mobiliari  i  infraestructura complementària  La 
Cultural, 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 PPC, Sr. Antonio Rispa.
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Abstencions:

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

Es sotmet a votació el segon punt de la proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació de 
crèdit per import de 1.712,15 € per a la substitució sistema de climatització centre de dia, 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 PPC, Sr. Antonio Rispa.

Es sotmet a votació el tercer punt de la proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació de 
crèdit per exposar al públic l’expedient, 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 PPC, Sr. Antonio Rispa.

No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les nou hores i 
tretze 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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