Identificació de la sessió

ACTES PLENS 2018

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, essent les
vint-i-una hores del dia 19 de desembre 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.

Carles Palau Boté (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 05/02/2019
HASH: 47515da6ae672779204c2cf63cc2cbbe

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

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

Número : 2018-0013 Data : 05/02/2019

Núm.: 13/2018
Caràcter: Ordinària
Data: dimecres, 19 de desembre de 2018
Horari: de les 21:00 a les 23:05 hores
Lloc: Sala de Plens

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
1r. Aprovació, si s’escau, dels esborranys de les actes anteriors (14/11/2018 i 27/11/2018)
2n. Expedient 239/2018. Proposta de nomenament de jutge de pau titular i substitut.
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Elena Bergés Martín (1 de 2)
Secretaria
Data Signatura: 05/02/2019
HASH: bcde274707b5a08f73c2c9327d54115a

13/18 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 19 de desembre de 2018

3r. Expedient 453/2018. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al projecte
Escola – Empresa aula oberta.
4t. Expedient 193/2018. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la prestació del servei llar d’infants municipal.
5è. Expedient FACT-2018-1293 i altres. Aprovació, si s’escau, de l’aixecament del reparament
formulat per la Intervenció.

9è. 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, així com als presos polítics que fan
vaga de fam.
L’Alcalde, el Sr. Carles Palau informa que el grup municipal de PDeCAT i CiU en data 18 de
desembre de 2018 han presentat per registre d’entrada de l’ajuntament la següent Moció: per
denunciar el bloqueig jurídic en suport als presos polítics en vaga de fam, per tal de que
s’inclogui aquest punt amb caràcter d’urgència a l’apartat de mocions, passar a votació, aprovació
si s’escau i comunicar a la resta de grup polítics d’aquest ajuntament.

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 14/11/2018 i el Ple extraordinari del 27/11/2018, 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:
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8è. Mocions.

ACTES PLENS 2018

7è. Dació en compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.

Número : 2018-0013 Data : 05/02/2019

6è. Expedient 480/2018. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 8/18 del
pressupost de l’exercici 2017 prorrogat per l’exercici 2018 en la modalitat de transferències de
crèdit.

Primer.- Aprovar les actes del Ple Ordinari de data 14/11/2018 i la del Ple Extraordinari de data
27/11/2018.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Votacions
Es sotmet a votació la incorporació de les rectificacions en les intervencions exposades
anteriorment a l’acta del Ple ordinari de data 14/11/2018, aquestes s’aproven per unanimitat dels
membres assistents de la corporació.

Número : 2018-0013 Data : 05/02/2019

Pagina 4 de l’acta, la Sra. Secretària diu es fa un resum de l’acta, i diu es fa un resum i ja està.
Pàgina 10, el Sr. Ramon Cònsola, diu hem perdut les vestidures i ha de dir hem destrossat les
vestidures. Pàgina 10, el Sr. Carles Palau diu jo no sé el viratge, i ha de dir el missatge. Pàgina
20, el Sr. Ramon Cònsola, al final de la segona línia diu: molts equips, molta relació, i té que dir
molta rotació. Pàgina 20, el Sr. Ramon Cònsola, a la segona fila del final diu no hi aniré a la
biblioteca, i té que dir no hi aniré al futbol. Pàgina 23, en el punt quart hi ha un debat que falta: Sr.
Alcalde, hem de publicar el punt dos; Sr. Ramon Cònsola diu només afecta el punt dos?; Sr.
Alcalde entenc que només afectarà el punt dos; Sr. Ramon Cònsola sí senyora secretària?; Sra.
Secretària, sí. Pàgina 24, en el debat falta el Sr. Alcalde diu Antonio vols preguntar alguna cosa?;
Sr. Antonio Rispa diu no; i després dona la paraula al grup de convergència, Sr. Alcalde, grup de
convergència voleu comentar alguna cosa?. Pàgina 26, en el debat del punt també falta quan el
Sr. Alcalde diu Antonio vols dir alguna cosa?. Pàgina 30, la Sra. Secretària diu hi ha hagut una
errada als serveis administratius, falta i ja està.

ACTES PLENS 2018

Sr. Miquel Campàs comunica que té una sèrie de rectificacions en les intervencions per efectuar a
l’acta del ple ordinari de data 14/11/2018, que es transcriuen tot seguit:

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 l’acta anterior de data 27/11/2018, no hi ha observacions dels membres
assistents de la Corporació, es considera aprovada l’acta del Ple extraordinari de data 27/11/2018.

SEGON.- Exp. 239/2018. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I DE
JUTGE DE PAU SUBSTITUT DEL MUNICIPI DE BELL-LLOC D’URGELL.
Atès que cal cobrir les places de Jutge de Pau titular i substitut del terme municipal de Bell-lloc
d’Urgell per finalització del termini de quatre anys per al qual van ser nomenats els actuals jutges
de pau.
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Vots a favor:

Per Resolució de l'Alcaldia, 2018/0185, de data 01/08/2018, es va acordar la incoació del
procediment per cobrir la proposta de nomenament de Jutge de Pau Titular i de Jutge de Pau
Substitut del municipi de Bell-lloc d’Urgell.

Tots dos reuneixen els requisits establerts a l’article 1.2 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels
Jutges de Pau i 303 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, però correspon al
ple de la corporació escollir un titular i un substitut i proposar el seu nomenament a la Sala de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a través del Jutjat Degà.
Atès que en data 12 de desembre de 2018 la Secretària interventora municipal ha emès l’informe
jurídic corresponent.
Per tot això, de conformitat amb els articles 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, els
articles 4,5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutjats de Pau, l’article 22.2.p) i q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 52.2.q) i r) del 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, adoptar per majoria absoluta dels seus membres, el següent
ACORD:
PRIMER.- Proposar el nomenament del Sr. Genaro Llovera Balasch, com a Jutge de Pau titular i
del Sr. Miquel Salvadó Gomà, com a Jutge de Pau substitut del terme municipal de Bell-lloc
d’Urgell.
SEGON.- Fer constar que el Sr. Genaro Llovera Balasch i el Sr. Miquel Salvadó Gomà no incorre
en causa d'incompatibilitat per exercir el càrrec de jutge de pau.
TERCER.- Donar trasllat del present Acord al Jutjat Degà de Lleida, perquè ho elevi a la Sala de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i procedeixi al seu nomenament.
QUART.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
CINQUÈ.- Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 2
mesos a comptar del següent a la notificació i sens perjudici de la possibilitat d’interposar recurs de
reposició o qualsevol altre que l’interessat estimi pertinent.
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Atès que durant el termini d’exposició pública s’ha presentat dues instàncies, una del Sr. Genaro
Llovera Balasch i un altra del Sr. Miguel Salvadó Gomà, per a optar als càrrecs de jutge de Pau
titular i substitut, respectivament.

ACTES PLENS 2018

Vist que, amb data 08 d’agost de 2018 es va remetre al Jutjat de Pau de Bell-lloc d’Urgell , al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i amb data 03 d’octubre de 2018 amb al Jutjat Degà de
Lleida, l’Edicte del Sr. Alcalde d'aquest Ajuntament, pel qual s'obre període de presentació
d'instàncies per cobrir els càrrecs de Jutge de Pau, titular i substitut, en el Municipi de Bell-lloc
d’Urgell. Sent publicat l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província núm. 154 de data 08 d’agost de
2018, i exposat en tauler d'anuncis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, en el Jutjat Degà i en el
propi Jutjat de Pau de Bell-lloc d’Urgell.

Número : 2018-0013 Data : 05/02/2019

D’acord amb els articles 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i 6 del Reglament dels Jutges
de Pau, correspon al Ple de la corporació efectuar proposta de nomenament del Jutge de Pau
titular i/o substitut per acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus
membres entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·licitin.

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Antonio Rispa, cap inconvenient que continuïn en el càrrec.
Sra. Rosa Buira, si reuneixen els requisits i estan justificats per la secretària, i ells han presentat la
candidatura, res a dir; a més, han fet una bona feina i tenen experiència contrastada.

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

TERCER.- Exp. 453/2018. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I
L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL, PER AL PROJECTE ESCOLA-EMPRESA AULA
OBERTA, EN EL MARC DE LES MESURES I SUPORTS ADDICIONALS D’ATENCIÓ
EDUCATIVA A L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Atès que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments de
l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres docents podran desplegar mesures
específiques d’atenció a la diversitat per a tercer i quart curs d’ESO. Aquestes mesures tenen un
caràcter orientador i d’estímul cap a la continuïtat formativa per a alumnes amb dificultats
d’aprenentatge i, de vegades, amb risc d’abandonament escolar. Són estratègies de diversificació
curricular que permeten organitzar el currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau,
amb una clara orientació pràctica.
Atès que d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament d'Ensenyament podrà
establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per a la realització d’activitats
fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures específiques i/o extraordinàries per als
alumnes de tercer i quart curs, que no han de comportar vinculació laboral o professional.
Atès que el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d’un
sistema educatiu inclusiu comprèn el conjunt de mesures i suports addicionals d’atenció educativa
destinats a l’alumnat d’educació secundària obligatòria, amb la finalitat d'afavorir el seu
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Vots a favor:
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Es sotmet a votació la proposta d’acord de ple de proposta de nomenament dels jutges de pau
titular i substitut del municipi de Bell-lloc d’Urgell, aquesta es aprovada per unanimitat dels
membres assistents de la corporació.

ACTES PLENS 2018

Votacions

desenvolupament personal i social i perquè avancin en l'assoliment de les competències de cada
etapa educativa i la transició a la vida adulta, en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Atès que els articles 10 i 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la realització d’activitats de caràcter
material, econòmic, tècnic o de serveis poden ser vinculades dins del marc de les relacions
interadministratives i poden ser encarregades a altres entitats públiques per raons d’eficàcia o
quan es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-les a terme.
Atès que el punt cinquè de l’art. 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, d’aplicació al conjunt de les
administracions de Catalunya, estableix que si l’òrgan, o organisme o entitat pública que rep
l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant
un conveni, i en defineix la forma i el contingut.
Atès que l’art. 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’entén per conveni de col·laboració tot aquell
acord subjecte al dret públic, del que se’n deriven obligacions jurídiques directes per les parts. Les
administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis amb altres administracions
públiques dins de l’àmbit de les competències respectives i per la consecució de finalitats d’interès
comú.
Atès que els articles 303.1 i 303.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, assenyalen que pel conveni s’estableix una
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment
atribuïdes en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú i que a traves dels convenis es pot
realitzar la cooperació interadministrativa , tant en serveis locals com en assumptes d’interès
comú, sota la forma i en els termes que preveuen les lleis reguladores de les matèries en què
existeixi aquest interès.
Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell considera d’interès públic i general la potenciació i el
suport als alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’INS La Serra que presentin dificultats generalitzades
d’aprenentatge, un baix nivell d’assoliment de les competències en la majoria de les matèries en
els cursos anteriors i que tenen compromès l’assoliment de les competències de l’etapa. El
recolzament a aquest col·lectiu de nens i nenes i les necessitats essencials per la seva educació i
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Atès que l’article 159.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, determina que correspon als
municipis, entre d’altres competències, participar en les funcions que corresponen a
l'Administració de la Generalitat en els diferents aspectes del sistema educatiu.
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Atès la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en el seu article 25,
apartat n) determina que el municipi exercirà competències pròpies, en les següents matèries:
participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les
administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció
de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local
destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.

ACTES PLENS 2018

Atès que l’Institut la Serra ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en el marc de les
mesures i suports addicionals d’atenció a l’alumnat, amb el nom de “Projecte Escola- Empresa de
l’Aula Oberta”. L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de tercer i/o quart
curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació
greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions
individualitzades i adaptacions substancials del currículum que facilitin la seva inclusió escolar,
social i laboral.

el seu benestar forma part del nostre llegat educatiu, social i cultural. La durada del conveni és
plurianual (període 2018-2020) amb possibilitat de pròrroga.
Atès la memòria justificativa per la subscripció del present conveni elaborada pel Tècnic de
Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en data 28 de
novembre de 2018.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple del l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:

TERCER. Comunicar aquest acord a l’Institut “La Serra”, als efectes corresponents.
QUART. Publicar el conveni aprovat al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i a la web del
registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ. Autoritzar l’Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a la signatura de la
documentació que sigui de menester per a la formalització d’aquest conveni.
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Debat

ACTES PLENS 2018

SEGON. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als
efectes corresponents.

Número : 2018-0013 Data : 05/02/2019

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, per al projecte “Escola-empresa
Aula Oberta”, en el marc de les mesures i suports addicionals d’atenció educativa a l’alumnat
d’educació secundària obligatòria. Aquest conveni figura com annex d’aquest acord.

Sr. Antonio Rispa comenta que no ho veig clar, que posen a l’ajuntament amb una feina que no li
correspon, que és educar gent i suposa uns costos. Llegit el conveni, són gent una mica
problemàtica i que necessiten persones qualificades. Jo votaré que no.
Sra. Rosa Buira, comenta que si hi ha un canvi de nom en el departament d’ensenyament pel
d’educació, s’ha de redactar un nou conveni amb el nom correcte. En temps passats, s’havien
signat molts convenis, que afectaven a la totalitat de l’alumnat, sempre hem cregut que calia
col·laborar amb l’educació i ensenyament de tots els nens i nenes del poble i dels pobles del
voltant. Aquest conveni implica una sèrie de compromisos que desconeixem, de si l’ajuntament
està capacitat per assumir això i per complir aquest conveni. Es pregunta si l’ajuntament vol jugar
a fer de mestres? De quins recursos estem parlant? També tenim en nòmina docents, psicòlegs o
psicopedagogs? Nosaltres ho desconeixem. Tots aquests nens i nenes de 3r i 4t ESO, a l’escola
han rebut els suports especials que requereixen. Com a professional de la docència, m’he quedat
una mica sorpresa. És molt atrevit agafar aquest conveni. L’ajuntament no ha de suplantar la
docència dels professionals qualificats. L’objectiu és lloable però el mitjà de tenir-los 3 mesos a
l’ajuntament amb no sé quins professionals, no sé si aquesta és la solució. No tenim memòria
valorativa de les despeses econòmiques que comporta el conveni, no concretem del que estem
parlant. L’ajuntament té unes obligacions i hem de donar suport en matèria educativa per fer
aquests objectius, però no hem d’assumir competències directes en matèria d’educació sobre
determinats col·lectius que no ens toquen. Aquest conveni no el coneixem a fons, ens falta
informació. Demanen a l’equip de govern de fer una reunió amb algú expert en la matèria, del
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Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Director de l’INS La Serra o qui sigui, i també amb algú de l’ajuntament per saber els recursos
humans i econòmics que es destinaran. Com a exercici de responsabilitat, no podem signar aquest
conveni.
Sr. Alcalde, Carles Palau, comenta que aquest conveni està signat d’anys anteriors, estava vigent
fins al juny de 2018, ara el renovem. Cap problema en tenir una reunió amb l’INS La Serra.
Sra. Rosa Buira, comenta que convenis específics amb nens de 3r i 4t ESO amb necessitats
educatives especials, no ho hem tingut mai.

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

QUART.- Exp. 193/2018. 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.
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Vots a favor:
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Es sotmet a votació la proposta d’acord de ple d’aprovació del conveni de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell,
per al projecte “Escola-empresa Aula Oberta”, aquesta es rebutjada per la majoria absoluta dels
membres assistents de la corporació.

ACTES PLENS 2018

Votacions

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.

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació
del servei 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
Quota d’acollida matí
Quota d’acollida tarda
Quota d’acollida matí i tarda
Quota de menjador : assistència fins a 9 dies
Quota de menjador : assistència de 10 a 13 dies
Quota de menjador : assistència de 14 a 23 dies
Material
Bata

145 euros
10 euros/mensual
15 euros/mensual
20 euros/mensual
4 euros/dia
20 euros/mensual
10 euros/mensual
30 euros/anual
10 euros/unitat

>>
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.
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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:
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En data 19 de setembre de 2018, el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en sessió ordinària
núm. 9/18 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 adequar els imports de la quota tributària.

ACTES PLENS 2018

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.

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.

Sr. Antonio Rispa, comenta que s’ha tret lo de la renta, res a dir.
Sra. Rosa Buira, comenta que als antecedents posa que les tarifes de l’ordenança han quedat
obsoletes, no sé lo obsoleta que deuen ser perquè la redacció de l’ordenança té els mateixos
preus, que és la que està publicada a la pàgina web, però no és la del BOP, que s’està portant a
terme són els preus de l’ordenança fiscal publicada a la web. Doncs proposem el mateix que hi ha
a la web, faltaria concretar els horaris d’acollida matinal i de tarda, que els pares dels nens puguin
saber-ho.
Sra. Nadir Castells, comenta que l’ordenança fiscal de la taxa de la llar d’infants és d’imports,
l’horari està al reglament regulador del servei de la llar d’infants, no cal que hi consti a l’ordenança
fiscal. Aquests horaris s’han anat modificant segons la conveniència.

ACTES PLENS 2018

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Número : 2018-0013 Data : 05/02/2019

Debat

Alcalde, Carles Palau, comenta que al reglament de funcionament del servei de la llar d’infants, allí
surt l’horari. Afegir l’horari al reglament.
Sra. Secretària interventora, explica que l’ordenança fiscal només és d’imports. En funció de les
necessitats del servei, es fixa un horari o altre.
Sr. Ramon Cònsola, entenc que cada vegada que es modifiqui l’horari, s’hauria de modificar
l’ordenança fiscal.
Sra. Rosa Buira, demana que es clarifiqui els horaris a l’ordenança i s’incorpori com un annex a les
taxes per detallar els horaris.
Alcalde, Carles Palau, comenta que a la pàgina web quan publiquem les taxes aprovades posarem
els horaris per que tothom en tingui coneixement.
Sra. Nadir Castells, comenta que no hi ha hagut reunions per parlar de la quota mensual en funció
de la renta.
Sr. Ramon Cònsola, diu que no estem d’acord amb la taxa vinculada a la renta.
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Sra. Rosa Buira, comenta que els horaris si no cal que hi siguin, hi podrien ser. Aquesta informació
dels horaris estigui publicada i que tothom en tingui coneixement junt amb les tarifes.

Votacions
Es sotmet a votació la proposta d’acord de ple d’aprovació provisional de la modificació de
l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de la Llar d’Infants municipal, aquesta es
aprovada 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.

CINQUÈ.- Exp. FACT-2018-1293, 1337, 1338, 1350, 1351 i 1352. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE
L’AIXECAMENT DE REPARAMENT FORMULAT PER INTERVENCIÓ
Vist que amb data 11 de desembre de 2018, es va formular nota d'objecció per la Intervenció
d'aquest Ajuntament sobre determinades factures i/o rebuts de despeses financeres i comissions
bancàries de les diferents entitats financeres del mes de desembre de 2018 per insuficiència de
crèdit pressupostari, d’acord amb el següent detall:
TERCER
CAIXABANK SA
CAIXABANK SA
CAIXABANK SA
CAIXABANK SA
CAIXABANK SA
CAIXABANK SA
CAIXABANK SA

DESCRIPCIÓ
comissions
correu
correu
correu
presentació rebuts
presentació rebuts
despeses financeres

IMPORT

APLICACIÓ

0,67
0,67
0,67
0,67
2,18
0,73
147,45
153,04

Vist que l'article 217.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, correspondrà al Ple la resolució de les discrepàncies
quan les objeccions:
a) Es basin en insuficiència o inadequació de crèdit.
De conformitat amb l'article 217.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que concerneix l'òrgan que ha de
resoldre les discrepàncies, es proposa el següent, ACORD:
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Nº FACTURA
4440397
4719602
4719601
4816778
4847422
4847423
rebuts
TOTAL

Número : 2018-0013 Data : 05/02/2019

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

ACTES PLENS 2018

Abstencions:

PRIMER. Aixecar l'objecció formulada per Intervenció i continuar la tramitació de l'expedient.
SEGON. Aprovar inicialment la modificació de crèdit consistent en transferències de crèdit entre
aplicacions de diferent àrea de despesa del pressupost prorrogat vigent, i aplicar el preceptiu
tràmit de reclamacions i publicitat a que es refereix l’article 169.1 del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals; i així poder efectuar l’aprovació i pagament de les factures i
rebuts, d’acord amb el següent detall:
Altes en Aplicacions de Despeses

Econòmica

0110

35900

Crèdits
inicials

Modificacions
de Crèdit

Altres despeses
financeres

2.000,00

500,00

2.500,00

TOTAL

2.000,00€

500,00€

2.500,00€

Descripció

Crèdits
inicials

Baixes o
anul·lacions

Crèdits
finals

Oposicions i
proves selectives

2.000,00

-500,00

1.500,00

TOTAL BAIXES

2.000,00

-500,00€

1.500,00

Descripció

Baixes o Anul·lacions de Despeses
Aplicació
Progr.

Econòmica

9200

22607

Número : 2018-0013 Data : 05/02/2019

Progr.

Crèdits
finals

ACTES PLENS 2018

Aplicació

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Carles Palau explica que es tracta de despeses financeres de les entitats bancàries que
estan previstes al pressupost per 2.000 euros i s’ha de suplementar perquè a data actual no tenim
partida suficient. Hi ha tres factures de correus, que han set reclamades a la Caixa perquè no
tenim res via correus, però ja estan pagades perquè estan domiciliades.
Sr. Ramon Cònsola, entenc que són expedients de 6 factures i un altre expedient de rebuts
domiciliats. Els retorns seran més ingressos. Si aquí aixequem el reparament i aprovem la
modificació de pressupost, aquesta part es podria posar en un altre punt, que en el pròxim punt ja
aprovem la modificació de pressupost, no caldria 2 cops. Dona sensació de desconfiança, sinó
m’aproven aquest punt, tinc l’altra opció.
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TERCER. Comunicar el present acord a Intervenció i Tresoreria municipal.

Sra. Secretària interventora, són dos expedients diferents. S’ha d’aixecar el reparament per
continuar el procediment i s’ha d’habilitar crèdit per poder pagar.
Alcalde, Carles Palau, és més una qüestió burocràtica, tècnica.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta d’acord de ple d’aprovació de l’aixecament de reparament formulat
per intervenció, aquesta es aprovada per majoria simple dels membres assistents de la corporació.
Vots a favor:

1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

SISÈ.- Exp. 480/2018. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.
8/18 DEL PRESSUPOST PRORROGAT PER L’EXERCICI 2018 MITJANÇANT
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
ANTECEDENTS
Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent pels quals el
crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable, i atès que cal
efectuar transferències de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses
pertanyents a aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa.
Atès la provisió d'Alcaldia de data 11 de desembre de 2018 mitjançant la qual es va incoar l'inici
d'aquest procediment de modificació de crèdit pels següents motius: Insuficiència de crèdit en el
pressupost prorrogat per fer front a les altres despeses financeres corresponents a les factures i
rebuts de despeses i comissions bancàries de les diferents entitats financeres del mes de
desembre de 2018.
Atès la Memòria d'Alcaldia de data 11 de desembre 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 el crèdit previst és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació, que s’han de modificar.
Atès la Secretària interventora ha emès en data 12 de desembre de 2018 informe favorable sobre
la proposta d’alcaldia de modificació de crèdit.
FONAMENTS DE DRET
Segons el que disposen les bases d'execució del Pressupost de l’exercici 2017, aprovat en sessió
extraordinària del Ple de data 9 d’octubre de 2017, prorrogat per Decret d’Alcaldia 2017-0293 de
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5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
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Abstencions:

ACTES PLENS 2018

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

data 30 de desembre de 2017 (Base 10a): “L’aprovació dels expedients de transferències de crèdit
en els pressuposts de la corporació o dels organismes autònoms quan afecten aplicacions de
diferents àrees de despesa correspon al Ple de la Corporació”.
De conformitat amb el que es disposa en els articles 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 22.2.e) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, aquesta Alcaldia proposa al
Ple l'adopció del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/18, amb la modalitat de
transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa, com segueix a continuació:

Econòmica

0110

35900

Modificacions
de Crèdit

Altres despeses
financeres

2.000,00

500,00

2.500,00

TOTAL

2.000,00€

500,00€

2.500,00€

Descripció

Crèdits
inicials

Baixes o
anul·lacions

Crèdits
finals

Oposicions i
proves selectives

2.000,00

-500,00

1.500,00

TOTAL BAIXES

2.000,00

-500,00€

1.500,00

Descripció

Baixes o Anul·lacions de Despeses
Aplicació
Progr.

Econòmica

9200

22607

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el taulell d'edictes de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze dies hàbils, durant els
quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions;
en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Debat
No es produeix cap intervenció per part dels membres del Ple.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta d’acord de ple d’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm.
8/18 del pressupost prorrogat, aquesta es aprovada per majoria simple dels membres assistents
de la corporació.
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Progr.

Crèdits
finals

Crèdits
inicials

ACTES PLENS 2018

Aplicació

Número : 2018-0013 Data : 05/02/2019

Altes en Aplicacions de Despeses

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.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0261/2018 fins al núm. 0301/2018 ambdós inclosos.
S’adjunta annex.

ANNEX DECRETS 2018
DECRET NÚM.
DECRET 2018 2018-0261
DECRET 2018 2018-0262
DECRET 2018 2018-0263
DECRET 2018 2018-0264
DECRET 2018 2018-0265
DECRET 2018 2018-0266
DECRET 2018 2018-0267
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET
DECRET

2018 2018-0268
2018 2018-0269
2018 2018-0270
2018 2018-0271
2018 2018-0272
2018 2018-0273
2018 2018-0274
2018 2018-0275
2018 2018-0276
2018 2018-0277

ASSUMPTE
Convocatòria sessió ordinària ple 14/11/2018
Ordre d'execució Camí Vell de Bellvís (Exp. 2018/197)
Ordre d'execució Alfonso XIII, 4(Exp. 2018/197)
Ordre d'execució Miquel Parcerisa (Exp. 2018/197)
Ordre d’execució Finalització Sant Jordi, 56(Exp. 2018/197)
Ordre d’execució Finalització , Polígon 6 Parcel·la 19(Exp.
2018/197)
Ordre d’execució Finalització, Dr. Angel Nadal, Pau Picasso,
Salvador Dalí (Exp. 2018/197)
Ordre d’execució Finalització, Jacint Verdaguer, 15 (Exp.
2018/197)
Ordre d'execució, Cr. Migdia (Exp. 2018/197)
Ordre d'execució, Cr. Lleida, 4 (Exp. 2018/197)
Ordre d’execució Finalització, Josep Pane, 27 (Exp. 2018/197)
Ordre d’execució Finalització, Migdia solar (Exp. 2018/197)
Ordre d'execució, Dr. Angel Nadal, 17 (Exp. 2018/197)
Atorgament targeta d'aparcament (Exp. 424/2018)
Convocatòria Junta de Govern Local 2018/11
Aprovació certificació d’obra núm. 1 pavelló (Exp. 351/2018)
Decret obligacions mes d'octubre (Exp. 51/2018)
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Atès que en l’anterior Ple va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim d’aquests
Decrets el 0260/2018.
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SETÈ.- DACIÓ EN COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I DELS ACORDS DE LES JUNTES
DE GOVERN.

ACTES PLENS 2018

1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

Donar compte de les Actes de les Juntes de Govern i dels acords adoptats de data: 16 d’octubre de
2018. S’adjunta annex.
ANNEX ACTA JUNTES DE GOVERN
DATA
16/10/2018
(9/18)

ACORDS
Canvi no substancial de la llicència ambiental activitat ramadera (Exp.
35/2018)
Revisió periòdica de l'autorització ambiental i del canvi de classificació
(Exp. 135/2018)

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
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Finalització resolució contracte servei de bar (Exp. 291/2018)
Pagaments octubre (Exp. 51/2018)
Convocatòria Ple extraordinari 2018/12
Aigua cementiri (Exp. 377/2018)
Concessió de columbari (Exp. 452/2018)
Aprovació de nòmines novembre (Exp. 450/2018)
Aprovació Obligacions novembre (Exp. TCF 2018/28)
Sol·licitud actuació FEDER (Exp. 460/2018)
Aprovació conveni Club Esportiu Bell-lloc (Exp. 349/2018)
Aprovació conveni Jubilats (Exp. 355/2018)
Aprovació Conveni AMPA Llar d'infants (Exp. 378/2018)
Aprovació conveni Som els que som (Exp. 399/2018)
Aprovació conveni Joves (Exp. 410/2018)
Aprovació conveni Muscuart (Exp. 411/2018)
Aprovació conveni AMPA Ramon Farrerons (Exp. 416/2018)
Aprovació conveni Associació de Dones (Exp. 358/2018)
Aprovació conveni CEPU (Exp. 350/2018)
Llicència connexió a la xarxa d'aigua i clavegueram (459/2018)
Aprovació de Factures (FACT-2018-108)
Pagament novembre factures primera quinzena ( TCF-2018-31)
Baixa rebut i nova liquidació per canvi de titular (395/2018)
Baixa rebut i nova liquidació per canvi de titular (393/2018)
Canvi data Ple Ordinari desembre (PLN/2018/13)
Aprovació conveni ACUDAM (Exp. 461/2018)

ACTES PLENS 2018

DECRET 2018 2018-0278
DECRET 2018 2018-0279
DECRET 2018 2018-0280
DECRET 2018 2018-0281
DECRET 2018 2018-0282
DECRET 2018 2018-0283
DECRET 2018 2018-0284
DECRET 2018 2018-0285
DECRET 2018 2018-0286
DECRET 2018 2018-0287
DECRET 2018 2018-0288
DECRET 2018 2018-0289
DECRET 2018 2018-0290
DECRET 2018 2018-0291
DECRET 2018 2018-0292
DECRET 2018 2018-0293
DECRET 2018 2018-0294
DECRET 2018 2018-0295
DECRET 2018 2018-0296
DECRET 2018 2018-0297
DECRET 2018 2018-0298
DECRET 2018 2018-0299
DECRET 2018 2018-0300
DECRET 2018 2018-0301

Sra. Rosa Buira pregunta per l’apartat quart de l’acta de junta de govern referent als informes de
funcionament dels serveis, del primer punt que parla de la petició d’informació sobre la
contractació de personal de la llar d’infants, ens pot explicar que és això? De l’onzè punt, que parla
del contracte de neteja, dels serveis no realitzats a l’escola durant el mes d’agost, ens ho pot
explicar?
Alcalde, Carles Palau, comenta del primer punt, s’ha facilitat tota la documentació de l’expedient
de contractació temporal d’una educadora per la llar d’infants a la interessada; i del onzè punt, dir
que l’empresa ha reconegut que no va prestar el servei i ens ha compensat amb més bossa
d’hores per les mateixes hores que no va treballar, l’empresa a principis de setembre va fer la
neteja a l’escola.

Sra. Nadir Castells, una neteja a fons no s’ha fet mai, m’han dit els mestres i és una reclamació
que em fan.
Sr. Ramon Cònsola, discrepo, la gestió no s’ha fet ben feta, perquè si s’hagués fet bé, no hauria
arribat al consell escolar.
El Ple es dóna per assabentat dels decrets d’alcaldia i dels acords de junta de govern.
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Alcalde, Carles Palau, el control hi és, el canvi d’empresa, no tenien la rutina agafada, a l’escola
no ens van notificar que no havien fet la neteja, hi ha hagut un cúmul de circumstancies, que quan
s’ha detectat el problema, s’ha solucionat.

ACTES PLENS 2018

Sra. Rosa Buira, per part de l’ajuntament hi ha d’haver un control del servei per veure si l’empresa
compleix amb el que es va pactar.

VUITÈ.- MOCIONS

Votacions
Sotmesa a votació la incorporació del punt d’urgència a l’ordre del dia presentada pel grup
municipal de PDeCAT i CDC, aquesta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar, Sr. Jaume Amorós.
1 Grup Municipal PPC, Sr. Antonio Rispa.
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PUNT D’URGÈNCIA.- MOCIÓ PER DENUNCIAR EL BLOQUEIG JURÍDIC DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL I DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS QUE FAN VAGA DE FAM

8.1. MOCIÓ PER DENUNCIAR EL BLOQUEIG JURÍDIC DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I
DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS QUE FAN VAGA DE FAM

Tota aquesta demora, que no s’ha produït en altres ocasions anteriors, només busca bloquejar la
possibilitat que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea, i en concret al Tribunal
Europeu de Drets Humans. És per aquest motiu, que el dissabte 1 de desembre els presos
polítics, Jordi Sànchez i Jordi Turull, i dos dies més tard, Josep Rull i Joaquim Forn, van iniciar una
vaga de fam des de la presó de Lledoners com a mesura de protesta per aquesta intencionada
dilació judicial i la vulneració dels seus drets civils i polítics.
Amb tots aquests motius i antecedents, l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
ACORDA:
PRIMER.- Donar ple suport a la decisió dels presos polítics, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim
Forn i Josep Rull, d’iniciar una vaga de fam.
SEGON.- Denunciar la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i empresonades, pel
referèndum de l’1-O a través d’una presó preventiva totalment injustificada que vulnera el dret a la
presumpció d’innocència i el dret a la llibertat .
TERCER.- Denunciar que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació dels recursos
només busca evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea per endarrerir la
seva posada en llibertat.
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El presos polítics han recorregut judicialment totes aquelles resolucions que vulneren els seus
drets com a ciutadans. S’han presentat fins a 12 recursos d’empara davant el Tribunal
Constitucional, dels quals tots han estat acceptats però cap ha estat resolt. El primer recurs
d’empara acceptat a tràmit pel Constitucional contra l’ordre de presó provisional decretada per
l’Audiència Nacional es va presentar el 22 de novembre del 2017. Un any després, el Tribunal
Constitucional no s’ha pronunciat, allargant deliberadament el procés. La Llei d’enjudiciament
criminal i la doctrina del mateix Tribunal Constitucional estableixen que els recursos contra els
escrits de presó provisional han de gaudir de tramitació preferent i s’han de resoldre en un termini
màxim de 30 dies.
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Durant tot aquest temps s’han vulnerat els drets civils i polítics amb una presó preventiva totalment
indecent. Assistim a un estat judicial que vulnera drets com la presumpció d’innocència, els drets
polítics i la llibertat, recollits en el Conveni Europeu de Drets Humans i el Pacte Internacional de
Drets Civils i Polítics. Aquesta vulneració queda reflectida en les diverses resolucions del Tribunal
Suprem i de l’Audiència Nacional, que responen a una clara voluntat de castigar tots aquells que
van promoure el dret a expressar-se democràticament en el referèndum del passat l’1 d’octubre de
2017.

ACTES PLENS 2018

Catalunya pateix una vulneració dels Drets humans fruit de l’empresonament injust i injustificat,
des del 16 d’octubre de 2017, primer dels presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i al cap d’uns dies, dels representants del Govern de
Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim
Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Altres
representants polítics, com el president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig,
Clara Ponsatí i Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, van haver de marxar a l’exili davant la
persecució judicial de tots aquells que van voler posar les urnes al servei de la ciutadania.

QUART.- Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol persona acusada,
que no bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni l’allargui injustificadament. Demanem
una justícia imparcial i que respecti els drets civils.
CINQUÈ.- Manifestar la voluntat de contribuir des d’aquest ajuntament a fer difusió dels motius i
greuges que han portat als presos a realitzar la vaga de fam i a impulsar accions que amplifiquin
les seves peticions de forma cívica i pacífica.
SISÈ.- Igualment, fer una crida a la ciutadania, entitats i col·lectius d’aquest municipi per tal que
facin també un posicionament a favor dels presos polítics i les seves reivindicacions legítimes.

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Antonio Rispa, comenta que jo no estic qualificat per poder pensar si han d’estar a la presó o
no, un magistrat que ha estat molts anys estudiant és qui pot valorar, no l’estem jutjant, de moment
estan a la presó preventiu i poden estar 2 anys, jo no puc dir si poden estar o no, s’està demanant
que els alliberi, no estic ni a favor ni en contra, així que m’abstinc.
Sr. David Folguera, comenta que Espanya té clar que això és l’inici de la seva derrota, que el
bloqueig al tribunal constitucional, allarga el fet d’anar al tribunal d’Estrasburg. Donem tot el nostre
suport als presos polítics en vaga de fam. Nosaltres votarem favorablement. Aquesta tarda ha
sortit publicada una carta d’expresidents del govern i parlament de Catalunya, i síndics de greuges
demanant que aturin la vaga de fam perquè pot posar en risc la seva vida. Garantir que aquestes
persones estiguin al 100% per fer defensar-se en el judici.
Sr. Ramon Cònsola, una vegada més parlar dels presos polítics, exiliats i ara els de la vaga de
fam, tot perquè la justícia, els governs i el món vegin la injustícia; nosaltres, des del petit àmbit, des
dels ajuntaments, des de les institucions, només podem aprovar mocions d’aquestes i portar-les
als estaments aquests perquè el món s’enteri d’aquesta injustícia que s’està fent. Donar suport
amb aquesta gent, que la seva vida depèn d’ells i que si han agafat aquest camí, donar-los suport
perquè la vaga de fam pot portar al no retorn.
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NOVÈ.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al
Govern de l’Estat espanyol, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeu de Drets Humans, al
Parlament Europeu, a l’Oficina de l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Drets Humans i a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI).
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VUITÈ.- Tot i que el motiu de la vaga de fam no és aquest, exigir, una vegada més, l’alliberament
dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats i exiliades que són perseguits per fomentar
únicament la democràcia i la participació ciutadana basant-se en el dret a decidir,
internacionalment reconegut.

ACTES PLENS 2018

SETÈ.- Exigir que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en un marc
democràtic i on sigui real la imparcialitat de la justícia i la separació de poders de l’Estat.

Sra. Rosa Buira, comenta que és una situació molt preocupant, molt dur per a ells i les seves
famílies, i això ens ha de fer reflexionar com a societat. Perquè algú davant això, reaccioni.

Votacions
Es sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal PDeCAT i CDC per denunciar el
bloqueig jurídic en suport als presos polítics en vaga de fam, aquesta s’aprova per majoria
absoluta dels membres assistents de la corporació.
Vots a favor:

1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

VUITÈ.- PRECS I PREGUNTES
Sr. Antonio Rispa pregunta sobre les pintades fetes als asfalts de Bell-lloc. Amb un jovent que
varen pintar un dia amb una festa i se’ls hi va exigir que ho treguin. Perquè per aquesta regla de
tres tothom pot pintar a la via pública. Això pot crear discòrdia i jo perquè soc un tio pacífic. Crec
que l’ajuntament té l’obligació de demanar que ho treguin. Això genera crispació.
Alcalde, Carles Palau, la pintura del terra, al cap del temps i del trànsit, marxa; en canvi, la pintada
del jovent va ser en una senyal de trànsit que van pintar el símbol fàl·lic, i se’ls hi va demanar que
ho traguessin.
Sr. Antonio Rispa, si algú pinta algo al carrer, no li podrem dir res.
Sr. Miquel Campàs, pregunta sobre les preguntes pendents de resoldre dels anteriors plens:
inventari sobre les taules i cadires de la sala cultural; delegació de la recaptació en executiva a
l’organisme de la diputació de Lleida.
Sr. Miquel Amorós, contesta que tinc els deures a mitges, l’inventari de la sala cultural últim fet és
del març del 2014, i passat festes, l’actualitzarem amb les noves taules i cadires.
Alcalde, Carles Palau, no ens han notificat l’acord de ple de la diputació acceptant la delegació,
tenim constància de que ha passat per Ple i s’ha aprovat però no està la notificació.
Sr. Miquel Campàs, pregunta sobre el que va comentar el Sr. Ramon Cònsola en l´últim ple, per
l’empresa que va tallar els arbres de la pineda, arranjaria els desperfectes de La Pineda.
Sr. Miquel Amorós, s’ha fet la consulta a l’empresa i ens han de respondre, la seva assegurança
ho ha de cobrir.
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Abstencions:
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5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.

ACTES PLENS 2018

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

Sr. Miquel Campàs, és una llàstima perquè tenim una pineda que és patrimoni del poble, si no ho
cuidem i respectem, que té més de 50 anys, val la pena cuidar-la.

Sr. Ramon Cònsola, pregunta al polígon del INCASÒL s’han aixecat les aceres, i han posat terra,
es quedarà així o es solucionarà?
Alcalde, Carles Palau, el projecte de reparacions del polígon que s’està executant per poder
recepcionar les obres, i van preveure de fer els escocells dels arbres més gran i ens ho van
preguntar als tècnics i a mi de fer la proposta d’agafar 4 arbres i fer més zona enjardinada, ho vam
veure bé, serà com quedarà.
Sr. Ramon Cònsola, crec que lo normal és que l’acera sigui acera, i l’arbre si aixeca l’acera depèn
de l’acera i posar un mallazo i una mica de formigó. L’arbre s’adapta, on tenen més canxa tiren
més, i on tenen menys canxa s’han quedat parats.
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Alcalde, Carles Palau, i ara tampoc et contestaré perquè faré el mateix respecte que em tens tu a
mi. Alguna altra cosa?

ACTES PLENS 2018

Sr. Miquel Campàs, una pregunta - queixa, vostès aquest any han posat una il·luminació
nadalenca al poble de Bell-lloc, i si encara hi ha presos polítics, l’any passat, l’alcalde va dir que
no els posava per solidaritat amb els presos, i si encara hi ha presos, exiliats i ara en vaga de fam.
La pregunta és si algú els hi ha obligat a posar-li en un lloc determinat i per això ho han fet en tot
el poble, i sense mantenir la paraula que t’han afermament van dir ara fa un any, inclús van sortir
al diari i dient que a Bell-lloc no es posaria il·luminació i aquest any se n’ha posat. En el ple
anterior, la Sra. Rosa Buira ja us ho va dir, com sovint el que ens expliqueu és una cosa i a la cara
acaba sent una altra, i això per desgracia passa des del primer dia del vostre mandat, i que ja us
hem dit moltes vegades que no us creiem, i això té una paraula, sou uns mentiders. No os podem
confiar, no teniu una paraula certa, per mi sou uns veletes i uns xeringues. Si teniu la paraula l’heu
de respectar, no ens ha explicat lo de la llum, suposo que ens ho explicarà ara.

Sr. Ramon Cònsola, aquells arbres estaven moribunds i els vam realçar. Un dels arbres van patir
molt. Són criteris, el que baixa del camió o cotxe, terra no es pot trobar.
Sr. David Folguera, entenc que hi ha els baixants, els passos de peatons. Els aparcaments són al
mig del polígon.
Sr. Ramon Cònsola, el xofer que baixa del camió, s’empastifarà. El que es fa amb alguns llocs es
posa sauló, dos o tres dits. És un criteri. Jo crec que de la manera que ho han fet és una xapusa.
Sr. Miquel Amorós, jo també estic d’acord amb això.
Sr. Ramon Cònsola, i a més, amb això ens sortiran males herbes, el que s’hauria d’haver demanat
és geotèxtil i 3 dits de sauló damunt perquè d’aquesta manera ens estalviem l’herba i herbicida.
Nosaltres el que busquem és que sigui econòmic per l’ajuntament i ergonòmic, que no xafi fang
per pujar al seu vehicle.
Sr. Ramon Cònsola, faig un prec, aquest any, s’ha arribat al límit de la potabilitzadora, amb els
dipòsits secs, si l’aigua tarda un dia més han de tallar l’aigua del poble. Hagués estat bé que quan
vau entrar a l’ajuntament s’hagués signat el conveni. Ara tenim un problema d’encabiment d’aigua,
per subministrar al poble i al polígon, i a l’estiu ens podem trobar que el vas d’aigua potabilitzada
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Alcalde, Carles Palau, discrepo per l’exemple dels arbres de Plaça Catalunya que estan aixecant
tota la plaça.

no ens doni. Ara no s’han regat jardins els 2 últims mesos perquè està tot humit. I l’altre problema
és que les bombes han hagut de treballar bastant, aquest sobrebombeig que s’ha de bombar, qui
el paga el poble o el polígon?
Alcalde, Carles Palau, fins ara l’ha pagat l’ajuntament perquè la potabilitzadora és municipal.
Sr. Ramon Cònsola, sí, correcte, el poble. Perquè fins que l’INCASÒL no faci l’embassament
poden passar 3 anys, i aquest sobrecost de llum pel bombatge, algú l’hauria de pagar que no fos
el poble.

Alcalde, Carles Palau, amb el conveni ja sabies que hi havia aquest problema. L’ajuntament pot
dotar amb 94 m3 al dia de consum d’aigua al polígon, que Teresa Carles està consumint 15m 3 , i
que això sigui un drama...
Sr. Ramon Cònsola, amb el canvi de mandat et vaig deixar uns temes pendents, entre ells, el
conveni de l’INCASÒL. El sobrebombeig qui l’ha de pagar? El poble?
Alcalde, Carles Palau, parlem-ne, que el vàreu preveure vosaltres?
Sra. Rosa Buira, del conveni no s’ha complert cap termini. I ningú ha vetllat perquè el conveni es
complís. El tant per cent de les parcel·les ja les hem venut, estem rallant, però no s’han donat les
llicències encara. No podem consentir que l’Incasòl no faci res.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, si no es venes una parcel·la fins que no es faci la potabilitzadora, no estaríem
així, que tenim un problema. El conveni es va endarrerint, no s’està executant l’embassament i
tardaran anys en fer-ho, i a més, si no s’aproven els pressupostos. Tenim un problema
d’embassament.
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Alcalde, Carles Palau, aquest estudi de l’aigua el va fer Aqualia.

Sra. Rosa Buira, nosaltres anem venent i donant llicències al polígon, i el poble a l’estiu pròxim es
pot quedar sense aigua. I que farem? Tancarem el grifo a l’empresa del polígon que es vingui a
instal·lar o a la Teresa Carles?
Alcalde, Carles Palau, si convé si.
Sr. Ramon Cònsola, ja s’ho trobarà l’alcalde que vingui.
Sra. Rosa Buira, sabem que l’Incasòl és una màquina que va molt lenta, per tant, apretem-la. El
problema es va fent gros.
Alcalde, Carles Palau, que sabeu que el projecte de la potabilitzadora ha entrat i s’està tramitant.
Sr. Ramon Cònsola, pregunta referent al PAU 11, la zona de la gasolinera, falta fer els carrers, no?
He anat a donar un tomb. Falta la depuradora també perquè és un polígon industrial. Estic parlant
de memòria del POUM.
Alcalde, Carles Palau, en breus dictaré el decret de paralització de les obres d’urbanització. Ho
repassarem amb el tècnic això que comentes.

22

Codi Validació: 4HFFDQAF5M79CD3CSRHQ6PA5M | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 24

Alcalde, Carles Palau, sabeu que l’Incasòl hi està treballant, el conveni marcava tres fases, i ho
farà de cop si els pressupostos tiren endavant.

Sr. Ramon Cònsola, comenta pel pas de vianants a la Nacional II, quan passo em fa mal als ulls,
van fer un carril bici, però quan veig la paret que hi ha allí, deu haver un informe tècnic que
justifiqui que allò ha d’anar allí.
Alcalde, Carles Palau, el carril bici ha d’anar a buscar el pas de vianants, s’ha primat la protecció
dels vianants amb aquell bordillo.
Sr. Ramon Cònsola, no el tenim el projecte d’obres. T’agrairia que me’l passessis.
Alcalde, Carles Palau, es van tenir converses amb carreteres i el nostre tècnic els hi va presentar
una proposta.

Sr. Ramon Cònsola, pregunta pel regidor David Folguera, tens una càmera encarada al carrer?
Sr. David Folguera, no és cap càmera, és un ahuyentador de gats. Tenim un problema amb els
gats. Amb el pitido marxen. És el mateix pels gossos.
Sr. Ramon Cònsola, pel tema dels gossos, té d’ensenyar la targeta groga, perquè te vas posar a
fer rodonetes al voltant de la caca, i ho podies fer a tot el poble no només el carrer de casa teva.
Aquella gent va pintar amb un esprai i se’ls hi va fer treure. Agafa totes les caques i ho pintes.
Sr. David Folguera, és una campanya disuasòria per a la gent. Són espais sense sortida on la
gent acostuma a passar.
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Alcalde, Carles Palau, a dia d’avui, i les converses amb la directora general, aquest tema és
responsabilitat i del pressupost de la generalitat si s’arriba a excavar. S’està recollint informació.
Es farà una cata per trobar una prova real. No es decideix obrir, fins que no hi ha ningú familiar
enterrat interessat en la fossa en obrir.
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Sr. Ramon Cònsola, pregunta per la fossa comuna, les noticies que surten, si això té algun cost
econòmic per l’ajuntament.

Sr. Ramon Cònsola, per acabar, una pregunta sobre el bar de La Cultural, a la senyora que
portava el bar, se li han embargat pel tema de les escombraries quan hi ha un decret de resolució
contractual del 2016.
Alcalde, Carles Palau, té embarg de les escombraries pels anys 2015 i 2016 i pel 2017 i 2018
estan pendents de cobrament en executiva. Pels anys 2017 i 2018 s’ha procedit a fer el canvi de
titular via decret d’alcaldia, i per l’any 2016 encara era titular del bar, per tant, ha de pagar-les. Se
li ha girat el rebut a la nova.
Sr. Ramon Cònsola, perdona, per acabar, ens heu enviat pel dia 21 de desembre a les 14 hores
feu la torronada, no podem assistir per temes d’agenda, volem que els hi traspasseu els desitjos
de bon nadal i pròsper any nou 2019 als treballadors de l’ajuntament, extensiu al Jaume, li passes
als teus companys, i també al públic assistent. Bon nadal a tots.
Alcalde, Carles Palau, pregunta per la modificació de l’ordenança fiscal de l’ICIO, com ho teniu la
proposta? N’hem esperant.
Per acabar, felicitar les festes a tots els presents i als veïns de Bell-lloc, i esperar que el proper
any porti coses bones pel tema de la democràcia i en els aspectes personals.
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Sr. Ramon Cònsola, és un tema cívic. El gos ha de fer la seva feina.

No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-tres
hores i cinc minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.
Vist i plau
L’Alcalde
Carles Palau Boté

Secretària interventora
Elena Bergés Martín

24

Número : 2018-0013 Data : 05/02/2019
Codi Validació: 4HFFDQAF5M79CD3CSRHQ6PA5M | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 24

ACTES PLENS 2018

(aquest document està signat electrònicament)

