
02/19 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 13 de febrer de 2019

Identificació de la sessió

Núm.: 02/2019 
Caràcter: Ordinària 
Data: dimecres, 13 de febrer de 2019
Horari: de les 21:00 a les 22:56 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-una hores del dia 13 de febrer de 2019, 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 

1r. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior (09/01/2019) 

2n. Expedient 28/2019. Modificació Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Bell-lloc d’Urgell.

3r. Expedient 29/2019. Modificació Pla Parcial Urbanístic Sector nord est.

4t. Expedient 02/2016 PMU-10 MITJANA. Aprovació d’un pla de millora urbana. Iniciativa privada.
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5è. Expedient 69/2019. Aprovació del Pressupost exercici 2019 i plantilla personal.

6è. Expedient 71/2019. Modificació de Crèdit 2/19 del pressupost prorrogat mitjançant generació 
crèdit i transferències crèdit.

7è.  Expedient  72/2019.  Modificació  de  Crèdit  3/19  del  pressupost  prorrogat  mitjançant  crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit.

8è. Expedient 202/2017. Aprovació incorporació esmenes pla igualtat intern d’aquest Ajuntament. 

9è.  Expedient  453/2018.  Aprovació  conveni  col·laboració  Generalitat  Catalunya  i  Ajuntament 
Bell-lloc d’Urgell projecte escola-empresa aula oberta.

10è. Expedient 375/2018. Aprovació conveni de col·laboració Generalitat Catalunya i Ajuntament 
Bell-lloc d’Urgell places concertades centre de serveis socials.

11è. Dació en compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de Junta de Govern Local.

12è.  Donar compte de les rendicions trimestrals (4t  trimestre de 2018) al Ministeri  d’Hisenda i 
Funció Pública.

13è. Mocions.

14è. 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 09/01/2019 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 data 09/01/2019. 

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
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Sr. Antonio Rispa, res a dir.

Sr. Miquel Campàs, no. Podem dir que és literal aquesta, potser perquè era curta es van esmerçar 
més en transcriure.
 
Alcalde, Sr. Carles Palau, això de la llargada és un punt a favor, en això tens raó...

Votacions 

Es sotmet a votació l’acta anterior, no hi ha observacions ni rectificacions dels membres assistents  
de la Corporació, es considera aprovada l’acta del Ple ordinari de data 09/01/2019. 

SEGON  . APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL DE BELL-LLOC D’URGELL  PER MODIFICAR EL PARÀMETRE D’OCUPACIÓ 
DE  LA CLAU  6  I  LES  SEVES  SUBCLAUS,  SENSE  AUGMENTAR  L’EDIFICABILITAT 
MÀXIMA ADMESA   (  Expedient núm. 28/2019). 

El  municipi  de  Bell-lloc  d’Urgell  compta  amb  un  Pla  d’ordenació  urbanística  municipal  (en 
endavant, POUM) que va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Lleida en 
data 8 de setembre de 2005, i publicat al DOGC en data 4 de gener de 2006. A més a més,  
modificació del POUM de Bell-lloc d’Urgell, article 149, aprovada definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida en la sessió de data 11/2/2015 i publicada al DOGC núm. 6.854 
de 24/04/2015. 

En data 20 de setembre de 2018 amb registre d’entrada núm. 1185 de l’Ajuntament de Bell-lloc  
d’Urgell,  el  Sr.  A.  M.  S.  va presentar  sol·licitud de modificació  puntual  del  POUM de Bell-lloc 
d’Urgell i del Pla Parcial Urbanístic del Sector Nord-Est en el sentit d’augmentar el % d’ocupació 
de les parcel·les però respectant la resta de paràmetres urbanístics.

La Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària de data 2 d’octubre de 2018 es va mostrar  
favorable a tramitar aquesta proposta de modificació del planejament general i derivat del municipi 
de Bell-lloc d’Urgell.  

Un cop feta la consulta prèvia als serveis tècnics de la Comissió Territorial  d’Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya per conèixer-ne la viabilitat i confirmada la viabilitat de la modificació, 
aquesta Alcaldia va demanar als Serveis tècnics municipals la redacció dels documents tècnics 
necessaris per portar davant del Ple la modificació esmentada.

Els serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell han redactat el projecte de modificació 
puntual  de les Normes Urbanístiques del  POUM de Bell-lloc d’Urgell  per  regular  el  paràmetre 
d’ocupació de la Clau 6, en format paper i digital, que van ser rebuts en data desembre de 2018.

La secretària  interventora va emetre en data  05 de febrer   de 2019  informe jurídic  sobre la 
legislació aplicable i la tramitació a seguir. 
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La justificació de la modificació es fonamenta en que la regulació actual, el percentatge d’ocupació 
que estableix el POUM vigent, és reduït en relació a la demanda d’habitatges en planta baixa , 
ateses  les circumstàncies de caire econòmic i d’accessibilitat, i considerant que en municipis de la  
comarca aquests percentatge d’ocupació oscil·len entre el 40 i el 50%, en funció de la parcel·la 
mínima, pel que es considera justificable el seu increment. 

La modificació puntual que es proposa no suposa canvis significatius en els paràmetres bàsics que 
el planejament general defineix per al conjunt del municipi.

Atès que l’article 97.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei d'urbanisme (en endavant TRLU), assenyala que “Les propostes de modificació d’una figura 
de planejament urbanístic han de raonar i justificar la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb 
relació als interessos públics i privats concurrents. L’òrgan competent per aprovar la modificació ha 
de valorar adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, 
ha de denegar-la.”

Atès que la present modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal es redacta i es tramita en 
base a l’article 96 del TRLU, segons el qual: “La modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura  del  planejament  urbanístic  se subjecta  a  les  mateixes  disposicions  que  en  regeixen  la 
formació, amb les excepcions que s’estableixin per reglament i les particularitats següents: .../...”.

Atès que la disposició addicional vuitena, apartat 6, punt c) de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica,  regula les regles pel  que fa a 
l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic i, la modificació puntual del document 
tècnic Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bell-lloc d’Urgell, en referir-se únicament a sòl 
urbà, no procedeix el tràmit d’avaluació ambiental.

De conformitat amb el que es disposa en l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i en els articles 22.2.c) i 47.2.ll)  
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local. 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent ACORD:

PRIMER. Aprovar inicialment la proposta de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de  Bell-lloc  d’Urgell  per  modificar  el  paràmetre  d’ocupació  de  la  Clau  6  de  les  normes 
urbanístiques, en els termes que consten en l’expedient. 

SEGON. No suspendre l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a 
aquelles àrees del  territori  objecte del  planejament,  les noves  determinacions del  qual suposin 
modificació del règim urbanístic vigent.

TERCER. Obrir un període d’informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant anunci en el  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en un diari dels 
de major circulació de la província de Lleida. Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició 
de  qualsevol  que  desitgi  examinar-lo  per  tal  que  es  presentin  les  al·legacions  que  s’estimin 
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pertinents.  Així  mateix,  estarà  a  la  disposició  dels  interessats  a  la  seu  electrònica  d'aquest 
Ajuntament. 

QUART. Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als Ajuntaments l'àmbit territorial  
dels quals límit amb l'àmbit de modificació proposada.

CINQUÈ.  Sol·licitar  simultàniament  al  tràmit  d’informació  pública,  els  informes  als  organismes 
afectats per raó de les seves competències sectorials. 

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

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sr. Antonio Rispa, ho trobo bé, ja que si hi ha un senyor que té una necessitat, per tenir algú  
minusvàlid, ho ha demanat ell, res a dir.

Sra.  Rosa  Mª  Buira,  com ha dit  l’Antonio  és  una  modificació  que  surt  a  conseqüència  d’una 
demanda d’un  veí  de Bell-lloc que té  unes  necessitats  específiques,  donat  que no  hi  ha cap 
impediment que aquesta demanda no afecta a ningú ni perjudica a ningú ni a la comunitat, tot el 
contrari podria beneficiar a la llarga si una altra persona és troba amb una necessitat així doncs  
està  bé  que  en  puguem  gaudir,  tècnicament  també  sembla  que  suposa  que  no  hi  ha  cap 
impediment, per tant per part nostra cap, tot el contrari i instar a l’Ajuntament per a que es facin els  
tràmits el més aviat possible, i que si des de l’Ajuntament podem col·laborar i contribuir en això en 
que Urbanisme digui que sí més ràpidament, millor que millor.

Votacions

Es  sotmet  a  votació  la  proposta  d’acord  de  ple  d’aprovació  inicial  de  la  modificació  del  Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Bell-lloc d’Urgell per modificar el paràmetre d’ocupació de la 
clau 6 i les seves subclaus, sense augmentar l’edificabilitat màxima admesa; aquesta es aprovada 
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.

1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

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

TERCER. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL 
SECTOR NORD-EST PER MODIFICAR EL PARÀMETRE D’OCUPACIÓ MÀXIMA DE 
LA  CLAU  13,  SENSE  AUGMENTAR  L’EDIFICABILITAT  MÀXIMA  ADMESA 
(Expedient 29/2019).
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El  municipi  de  Bell-lloc  d’Urgell  compta  amb  un  Pla  d’ordenació  urbanística  municipal  (en 
endavant, POUM) que va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Lleida en 
data 8 de setembre de 2005, verificat pel Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en data 8 de 
novembre de 2005 i ordenada la seva publicació en data 24 de novembre de 2005 per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme i publicat al DOGC en data 4 de gener de 2006. 

Així  mateix, el  municipi  de Bell-lloc d’Urgell  compta amb un Pla parcial  d’ordenació del  sector  
Nord-est aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en la sessió de 
12/6/2002, publicat en el DOGC de data 23/9/2002. Aquest Pla Parcial va ser modificat per acord 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 19 de gener de 2006 i publicat al DOGC 
en data 17 de març de 2006. 

En data 20 de setembre de 2018 amb registre d’entrada núm. 1185 de l’Ajuntament de Bell-lloc  
d’Urgell,  el  Sr.  A.  M.  S.  va presentar  sol·licitud de modificació  puntual  del  POUM de Bell-lloc 
d’Urgell i del Pla Parcial Urbanístic del Sector Nord-Est en el sentit d’augmentar el % d’ocupació 
de les parcel·les però respectant la resta de paràmetres urbanístics. 

La Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària de data 2 d’octubre de 2018 es va mostrar  
favorable a tramitar aquesta proposta de modificació del planejament general i derivat del municipi 
de Bell-lloc d’Urgell.  

Un cop feta la consulta prèvia als serveis tècnics de la Comissió Territorial  d’Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya per conèixer-ne la viabilitat i confirmada la viabilitat de la modificació, 
aquesta Alcaldia va demanar als Serveis tècnics municipals la redacció dels documents tècnics 
necessaris per portar davant del Ple la modificació esmentada.

Els Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell han redactat el projecte de modificació  
de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bell-lloc d’Urgell  per 
regular el paràmetre d’ocupació de la Clau 6, i a la vegada, el projecte de modificació puntual del 
Pla Parcial del Sector Nord-est per regular el paràmetre d’ocupació de la Clau 13, que van ser 
rebuts en data desembre de 2018. 

En data 5 de febrer de 2019 la Secretària intervenció municipal ha emès informe sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 

Atès que la disposició addicional vuitena, apartat 6, punt c) de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica,  regula les regles pel  que fa a 
l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic i, la modificació puntual del document 
tècnic Pla Parcial Urbanístic Sector Nord-est, en referir-se únicament a sòl urbà, no procedeix el  
tràmit d’avaluació ambiental. 

De conformitat amb el que es disposa en l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i en l’article 22.2.c) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local. 
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Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.  Aprovar  inicialment  la  proposta  de  modificació  del  Pla  Parcial  Urbanístic  del  sector  
nord-est del municipi de Bell-lloc d’Urgell per modificar el paràmetre d’ocupació de la Clau 13, en 
els termes que consten en l'expedient. 

SEGON. No suspendre l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a 
aquelles àrees del  territori  objecte del  planejament,  les noves determinacions del  qual suposin 
modificació del règim urbanístic vigent. 

TERCER. Obrir  un  període  d'informació  pública  i  de  consultes  durant  el  termini  d’un  mes, 
mitjançant anunci en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província i en 
un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit provincial. Durant aquest termini  
podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin 
les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu 
electrònica d'aquest Ajuntament. 

QUART. Efectuar,  igualment,  les  consultes  que  procedeixin  a  les  Administracions  Públiques 
afectades i al públic interessat.

CINQUÈ. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, 
els quals l’han de remetre en el termini d’un mes, a no ser que una disposició autoritzi un termini 
més llarg.

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

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sr. Antonio Rispa, com que va lligat amb l’altre lo mateix.

Sra. Rosa Mª Buira, lo mateix.

Votacions

Es sotmet a votació la proposta d’acord de ple d’aprovació inicial de la modificació del Pla Parcial 
Urbanístic del sector nord-est per modificar el paràmetre d’ocupació màxima de la clau 13, sense 
augmentar  l’edificabilitat  màxima admesa;  aquesta  es  aprovada 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.
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1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

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

QUART. 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  actualment  vigent  
l’amplada mínima permesa per la clau 6a es de 15 m.

ii. Pel que fa a la zona definida com a zona unifamiliar 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 seran d’aplicació la resta de condicions fixades per la clau 6, ja que en la  
normativa proposada queden molts aspectes per regular.” 

2.3. La tècnica municipal, arquitecta del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en data 30 de gener de 
2017,  ha  emès  un  informe  favorable  a  la  documentació  aportada  per  a  l’aprovació  inicial,  
condicionada que s’introdueixin les consideracions fetes en el punt 3 d’aquest informe així com les 
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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. 

2.10. La secretaria interventora municipal, en data 21 de novembre de 2017, ha emès informe 
jurídic sobre el procediment aplicable. 
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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.

2.21.En data 19 de setembre de 2018 per acord de Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell reunit  
en sessió ordinària núm. 9/18 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.  

2.22. En data 13 de desembre de 2018 amb número de registre d’entrada 1857 de l’ajuntament de 
Bell-lloc d’Urgell, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va notificar l’acord adoptat en sessió 
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de 4 de desembre de 2018, de mantenir la suspensió de 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.

2.23. En data 7 de gener de 2019 amb número de registre d’entrada electrònic 2, 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 
04/12/2018.  

2.24. En data 5 de febrer de 2019 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.

2.25. En data 6 de febrer de 2019 la secretària interventora municipal ha emès informe jurídic 
sobre el citat expedient.

3. FONAMENTS DE DRET 

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

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

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:
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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 4 de desembre de 2018 incorporades en el text refós del 
PMU de data gener de 2019. 

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.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Alcalde, Sr. Carles Palau, estem parlant que això ha de ser majoria absoluta.

Sra. Secretària interventora, sí. 

Alcalde,  Sr. Carles Palau, com tots sabeu aquesta deu ser la quarta vegada que el  portem a 
aprovació al Ple, cada vegada que l’hem aprovat, Urbanisme ho ha tirat enrere per un motiu o un  
altre i esperem que aquesta sigui la definitiva.

Sr. Antonio Rispa, res a dir.

Sra. Rosa Mª Buira, no. Com l’alcalde ha dit ja fa un parell  d’anys que anem i venim amb la  
sol·licitud a Urbanisme. Urbanisme ens ho retorna amb més demanda de documentació, esperem 
que sigui la definitiva, que no cal que tornem a parlar d’això, i bé com que no som experts ho  
deixem en mans dels experts que són els d’Urbanisme que decideixin sobre la qüestió.

Votació

Es sotmet a votació la proposta d’acord de ple d’aprovació provisional del Text refós del Pla de  
Millora  Urbana 10,  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.

Abstencions:

5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira, Sra. Brigit  
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
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CINQUÈ. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 
2019,   PLANTILLA  DE  PERSONAL  I  BASES  D’EXECUCIÓ  DEL  PRESSUPOST  DE 
L’AJUNTAMENT DE BEL-LLOC D’URGELL (Expedient 69/2019). 

ANTECEDENTS 

L’alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2019. 

La secretaria interventora de l’Ajuntament en data 7 de febrer de 2019 ha emès informe favorable 
del pressupost per a l’exercici 2019, així com informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat  
pressupostària, regla de la despesa i objectiu de deute públic. 

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Per part d'aquesta Alcaldia es presenta al Ple de la Corporació, el Pressupost per a l'exercici  2019, 
amb la Plantilla de personal funcionari i laboral de la Corporació, i les bases d'execució, que consten a 
l’expedient. 

FONAMENTS DE DRET

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de  conformitat amb els articles 162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

De conformitat amb l’article 22.2.e) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.-  Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2019, integrat pel de la pròpia 
entitat  local,  amb  efectes  del  dia  1  de  gener  de  2019,  deixant  sense  cap  efecte  la  pròrroga 
pressupostària de l’exercici 2018, el resum del qual és el següent:

Estat de Despeses

Capítol Descripció Import Consolidat

1  DESPESES DE PERSONAL 566.805,51

2  DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.019.029,67

3  DESPESES FINANCERS 2.500,00

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 23.404,85

5  FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTS 9.500,00

6  INVERSIONS REALS 101.797,52

7  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00

8  ACTIUS FINANCERS 0,00

9  PASSIUS FINANCERS 0,00

Total Pressupost 1.723.037,55

Estat de Ingressos

Capítol Descripció Import Consolidat
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1  IMPOSTOS DIRECTES 675.900,00

2  IMPOSTOS INDIRECTES 50.000,00

3  TAXES, PREUS PÚBLICOS I ALTRES INGRESSOS 365.566,47

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 557.323,52

5  INGRESSOS PATRIMONIALS 2.332,17

6  ENAJENACION D'INVERSIONS REALS 0,00

7  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 71.915,39

8  ACTIUS FINANCERS 0,00

9  PASSIUS FINANCERS 0,00

Total Pressupost 1.723.037,55

SEGON.- Anul·lar la modificació pressupostària número 1/19  amb la modalitat  d'incorporació  de 
romanents de crèdit afectat del pressupost de l’exercici anterior aprovades per Decret d’Alcaldia 
núm. 2019-0024 de data 1 de febrer de 2019. 

TERCER.- Aprovar les bases d’execució del pressupost. 

QUART.- Aprovar  inicialment  la  plantilla  de personal  de l’Ajuntament  de Bell-lloc d’Urgell,  que 
s’adjunta com annex, en els següents termes:

CINQUÈ.-  Sotmetre el Pressupost General i la Plantilla de Personal a informació pública per un 
període de quinze dies hàbils, previ anunci  en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual els 
interessats  podran  presentar  les  reclamacions  que  estimin  oportunes  davant  el  Ple,  el  qual  
disposarà  d'un  mes  per  a  resoldre-les.  Transcorregut  aquest  termini  sense  que  s'haguessin 
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presentat reclamacions, s'entendrà definitivament aprovat i es publicarà resumit per capítols en el  
Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor el primer dia a l'endemà a la seva publicació.

No obstant això, el Ple acordarà allò que consideri més convenient.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sr. Antonio Rispa, home, jo és que no he tingut gaire temps per poder-ho mirar. Després també 
penso una cosa, falten tres mesos o quatre per la nova, per les eleccions que casi bé no cal 
hipotecar als que entrin, que facin ells els pressupostos a la seva manera, tant si sou vosaltres, 
com si són els altres que es facin. Jo per mi votaré que no.

Sra. Rosa Mª Buira, el grup de Convergència pensem que per respecte i per responsabilitat als  
nostres votants, als votants del nostre grup i a tot el poble en general, no podem passar al debat  
d’aquest projecte de pressupostos, que se’ns va fer arribar el divendres a la nit; tot i així hem 
intentat fer una lectura transversal dels pressupostos, lògicament molt poc acurada, perquè quatre 
dies on s’ha de complir amb un horari laboral i amb unes obligacions familiars, doncs les hores 
donen pel que donen. La impressió que hem tingut és que son uns pressupostos poc rigorosos i  
gens seriosos, i creiem sincerament que la gent de Bell-lloc ens mereixem molt més. Sembla a 
més a més que estan pensats per aprovar-los amb molta rapidesa, hi ha molta pressa en aprovar 
aquests pressupostos, tanta pressa que l’equip de govern doncs s’ha saltat el  protocol que ja 
teníeu establert des de l’inici de la legislatura, quan representa que ara ja potser no cal, al ser els 
últims pressupostos de la legislatura, potser ja no és tant important la transparència o tampoc són  
importants  les propostes que es  puguin fer  o que es  feien en aquelles assemblees,  bé unes 
assemblees  força  concurrides  i  monocolors.  S’han  presentat  uns  pressupostos  sense 
ensenyar-los al poble, que era el costum que s’havia establert i sense presentar-los a l’oposició,  
que també se’ns  feien arribar  amb una  mica de temps, els  hem rebut  quatre  dies abans,  el  
divendres. 

En aquest cas tampoc l’equip de govern té l’excusa de dir, home és que us convoquem a les 
reunions i no veniu, doncs sí els dijous a la tarda o la nit vam estar reunits amb l’equip de govern  
per parlar dels punts que tractaríem avui al Ple. Sí se’ns va comunicar que avui parlaríem dels 
pressupostos, però no se’ns va facilitar el pressupost, el pressupost el vam rebre el divendres, junt  
amb la convocatòria del Ple.

Sembla que estem davant d’una altra pràctica del màster en estratègia pressupostària electoral 
que fa el nostre senyor alcalde. No sembla que tingui, el senyor alcalde, massa interès en que 
s’aprovin  aquests  pressupostos  del  2019,  pel  que  sembla que necessita  és  que  per  part  de 
l’oposició hi hagi un no als pressupostos, perquè ja estem, estem aviat, sembla que ja comencem 
amb el  mode campanya electoral,  i  lògicament  ja  hem començat  aquesta campanya,  ja  s’ha 
començat a dir que l’oposició no aprovarà els pressupostos, ja fins i tot es va escriure a la revista  
que l’oposició no aprovaria els pressupostos del 2019, per tant, veieu com no ens els aprovaran i  
continuarem amb el dir, si no s’aproven els pressupostos, lògicament no podem fer res, per tant és  
la cançó que hem sentit tota aquesta legislatura de no podem fer res, no ens deixen fer res.

El nostre no, no és un no als pressupostos, perquè no hem entrat a valorar-los en detall, el nostre 
no és un no a les formes, és un no a la premeditació, a la nocturnitat i alevosia que s’ha utilitzar  
per presentar aquests pressupostos, penso que estem en un lloc que cal ser respectuosos amb 
qui ens ha fet que estiguéssim aquí i clar dels regidors que estem aquí ni de un grup ni de l’altre,  
ni de l’oposició ni de l’equip de govern crec que som tant inconscients com per poder aprovar uns 
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pressupostos que els coneixem des de fa quatre dies, els pressupostos com vosaltres us heu 
cansat de dir, és una eina important per l’Ajuntament que mereix ser tractat amb respecte per part  
de l’equip de govern i per part de l’oposició, l’oposició també hem de fer el nostre exercici de  
responsabilitat  i  valorar  aquests  pressupostos.  En  aquests  moments  nosaltres  no  estem 
capacitats per valorar que és el que està passant i quines son les propostes a futur, perquè com 
ha dit l’Antonio aquets pressupostos afectaran a l’equip de govern futur, no sabem qui serà, però 
els hi hem de deixar una cosa amb condicions i amb cara i ulls. Per tant el nostre no, no és un no 
als pressupostos, repeteixo, és un no a les formes i per tant avui  no estem en condicions de 
recolzar ni de donar suport a uns pressupostos que no coneixem.

Alcalde, Sr. Carles Palau, només un comentari referent al tema de les assemblees monocolors, 
les  convocatòries  són  obertes,  qui  assisteix  a  l’assemblea  és  qui  és,  només  faltaria  que 
haguéssim d’anar amb una pistola dient qui ha d’anar a una assemblea i qui no ha d’anar, amb 
això si que no t’hi puc fer res.

Només fer esment quatre coses sobre els pressupostos que es presenten avui a votació pel que 
fa al tema dels ingressos la única cosa destacable és l’augment del cànon de residus del Consell, 
és  a dir,  el  retorn  que té  el  municipi  del  reciclatge que ens  han fet,  hem tingut  un augment  
respecte als altres anys, aquest augment segons ens comenten els tècnics del Consell Comarcal,  
és degut a la redistribució de les illes de contenidors que es va fe aquest any 2018, redistribució 
dels contenidors de rebuig i creació de noves illes de reciclatge, això juntament amb la mica de 
campanya que s’ha  fet  des  de l’Ajuntament  doncs  referent  també a  les  despeses,  doncs  ha 
generat dos conseqüències, una és aquesta, que rebem més diners del cànon de reciclatge, el  
que cobrem per la venda del paper, del plàstic, de l’orgànica, etc. etc., i després com veurem a les 
despeses doncs una disminució de la despesa en la gestió de les deixalles.

Pel que fa a l’aparat de despeses destacar unes quantes despeses que es presenten en aquest  
pressupost, una és per exemple una partida destinada a polir el pavelló poliesportiu, el pavelló 
poliesportiu com tots sabeu és un pavelló que s’utilitza molt en aquest poble, principalment pel  
club de patinatge, pel club de hoquei, això provoca un desgast del terra i de tants x anys s’ha de  
passar la pedra per tornar a guanyar, el  terra s’esbomba una miqueta i  per  tornar a donar a  
deixar-lo ben llis, s’ha de passar aquesta pedra, per tant enguany hi ha destinada una partida  
9.200 € per poder fer aquest manteniment.

També destacar la baixada de la partida de l’enllumenat públic que és el quart any consecutiu que 
veiem que ens estalviem diners en l’enllumenat  públic; la partida d’abastament d’aigua doncs 
s’esgota  realment  de  quines  són  les  despeses  que  s’imputen  cada  any,  com són  la  compra 
d’aigua a la Casa Canal,  els  consums dels  comptadors municipals  i  el  bombeig de l’aigua a 
l’hivern,  d’acord,  fins  ara  era  una  partida  que  anava  molt,  molt  justa,  no  sempre  estava 
infraagotada i la proposta d’enguany és dotar-la amb les despeses mitjanes d’aquests darrers 
anys. També la partida de comunicacions telefòniques s’ha reduït a la meitat, gràcies a que aquest  
any 2018 ens hem passat a la telefonia IP, és a dir, la telefonia a través d’internet això ha provocat  
aquesta disminució del 50 % amb la despesa en telefonia; la partida corresponent a la Regidoria 
de la Dona i serveis socials s’incrementa fins als 38.000 €, això és degut a que a aquesta partida 
s’inclou les despeses de les places concertades del  Centre de dia. Pel  que fa a la gestió de 
residus la despesa que ens genera el Consell Comarcal puja fins a 182.000 € aquesta previsió és 
inferior a la de l’any 2018, la de l’any 2018 era de 191.000 €, d’acord, enguany gràcies a aquesta 
millora de la redistribució dels contenidors doncs la previsió és de 182.000 €, i el que si sabem del 
segur és que el real d’aquest 2018 ha baixat fins als 175.000 €, tenim una variació que és que el  
preu del paper ha caigut en picat, l’augment de la taxa de cada tona que entra a l’abocador va  
augmentat any per any, per tant no és un estalvi tant gran com ens pensàvem, però un estalvi  
considerable, de fet som l’únic poble de la comarca del Pla d’Urgell que la previsió per aquest  
2019 és reduir la despesa en gestió de residus, la resta de municipis els augmenta. 
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Pel  que fa  al  capítol  4  transferències  corrents,  a  destacar  la partida de treball  i  formació,  el  
conveni que suposo que ens presentarà un dia d’aquests el Consell Comarcal, que és el conveni 
de treball  i  formació.  Cada any  amb el  Consell  Comarcal  s’encarregava de gestionar  aquest  
programa del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), i es contractava una sèrie de peons que es 
repartien entre diferents ajuntaments de la comarca i a l’Ajuntament  de Bell-lloc li  tocava una 
persona durant dos mesos. Enguany arran de la petició dels alcaldes al Consell d’Alcaldes del  
Consell Comarcal i de la oferta que ha fet el SOC doncs se’ns ha permès augmentar pel que fa a  
la  durada,  com  el  número  de  persones  i  actualment  l’ajuntament  disposa  de  dos  persones 
contractades durant 12 mesos. Les contracta el Consell Comarcal a través del SOC i realitzen les 
seves tasques aquí al nostre municipi. Llavors aquest programa de treball i formació doncs s’havia 
dotat amb 4.500 € que és l’estimació de despeses que genera per l’ajuntament aquestes dos 
persones, que és per pagar una part de la seguretat social.

Després ja ens anem al capítol 6 d’inversions reals, que les inversions previstes per aquest any,  
una és la pavimentació del camí de Pelagalls, ja és una inversió que ja s’ha incorporat amb un  
decret d’alcaldia, i l’únic que fem ara és incorporar-la ara al Ple, que informo, per cert, que avui a  
la tarda s’ha publicat al perfil del contractant la licitació del camí de Pelagalls, per tant a partir de 
demà les  empreses  tenen  deu  dies  per  presentar  les  seves  ofertes.  També  presentàvem la 
inversió de mobiliari pel Centre Cívic, redacció pla director aigua, instal·lació de comptador a la 
sortida de l’estació de tractament  d’aigua potable,  una substitució d’una  bomba del  circuit  de 
calefacció de la sala cultural,  la posta en marxa de l’ascensor de l’escola i  una reparació del 
sistema de calefacció,  una  inversió de millora d’un comptador o introduir  un comptador  a les 
piscines municipals, no per comptar l’aigua que entra a les piscines municipals sinó la recirculació 
de dins de les piscines i finalment la compra d’un projector per la incubadora, tot això fa una 
inversió, un import per inversions del capítol 6 de 101.797,52 €. Aquesta és una pinzellada per  
sobre de les novetats d’aquest pressupost d’aquest any 2019 que es presenta avui a consideració  
del Ple.

Sr. Ramon Cònsola, jo volia dir que això que ens has comentat és un brindis al sol, i els brindis al  
sol, ja sabem com son, l’apartat que has comentat primer, casi és una obligació de l’equip de 
govern intentar reduir les despeses per poder fer gastos, però jo crec que lo més important d’un  
pressupost és el capítol d’inversions; i el capítol d’inversions en aquest cas és molt poc envejós,  
perquè estem parlant de cent i pico mil euros hauríem de restar 50.000 € perquè és una inversió 
que restem de l’any  anterior,  per  tant  estem parlant  d’una  inversió  real  de 50.000  €,  perquè 
aquesta inversió del camí de Pelagalls ja hagués hagut d’estar feta perquè això s’arrossega des 
del mes d’abril.

Alcalde, Sr. Carles Palau, però es va aprovar al Ple del setembre, recordem.

Sr. Ramon Cònsola, si i del setembre fins al 31 de desembre, quants dies van?

Alcalde, Sr. Carles Palau, l’exposició pública, etc., etc.

Sr. Ramon Cònsola, van molts dies però bueno es igual, deixem-ho estar, per tant penso que si, 
bueno a veure estem parlant del retorn del tema de les escombraries quan fa quatre dies volíeu 
pujar el tema de les escombraries i ara dieu, ho trobo bé, és la vostra obligació i us he de felicitar,  
de la campanya, però a veure que estem parlant de 10.000 €.

Alcalde, Sr. Carles Palau, el decalatge continua avall.

Sr. Ramon Cònsola, t’ho estic dient mentalment, no he mirat cap número perquè no he tingut  
temps, només m’he mirat el capítol d’inversions que per mi és lo més important d’un pressupost  
que són les inversions, que és els projectes que pot tenir algú lo demés és lo d’anar per casa, dieu 
que ens hem estalviat en la llum, la llum són les mateixes ara que fa quatre anys, les mateixes 
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bombilles, les mateixes, que pot passar que hagueu negociat més be la llum i aquest paràmetre 
us ha fet baixar una mica el volum de la factura, però vull dir que això és lo d’anar per casa i 
penso que en el capítol d’inversions no s’ha sigut massa, potser segurament, com ha dit la Rosa, 
com que és el final de legislatura, tothom està a la expectativa de a veure qui la mou, com a bons  
catalans.

Votació

Es  sotmet  a  votació  la  proposta  d’acord  de  ple  d’aprovació  inicial  del  pressupost  general  de 
l’exercici 2019, plantilla de personal i bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Bell-lloc 
d’Urgell, 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

1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

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

SISÈ.  APROVACIÓ  DE  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT  NÚM.  2/19  DEL  PRESSUPOST 
PRORROGAT  MITJANÇANT  GENERACIÓ  I  TRANSFERÈNCIES  DE  CRÈDITS  (Expedient 
71/2019). 

ANTECEDENTS

1. Atès que s’ha previst realitzar en l’exercici 2019 majors despeses, sense que el crèdit consignat  
en el pressupost prorrogat vigent sigui ampliable, i tenint en compte que s’han produït ingressos de 
naturalesa no tributària a causa de l’atorgament a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell  mitjançant  
Resolució del Director General de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 4 d’octubre de 2018 de 
concessió definitiva de la línia de subvencions per sufragar les despeses derivades de la redacció i  
l’actualització  dels  plans  directors  del  servei  municipal  d’abastament  d’aigua  feta  pública  per 
Resolució TES/2689/2017, de 2 de novembre, notificada en data 7 de novembre de 2018, 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 8 de febrer de 2019 s’inicia expedient de generació de crèdit i transferències de crèdit. 

2. La secretària interventora municipal ha emès en data 8 de febrer de 2019 informe  favorable 
sobre la proposta de modificació de crèdit.   

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 
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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 l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/19 del pressupost prorrogat vigent 
mitjançant generació de crèdits i transferència de crèdits per import de 9.922,00 €, amb el detall  
següent:

ESTAT DE DESPESES
PROGAMA ECONÒMICA DESCRIPCIÓ CREDIT 

INICIAL
MODIFICACIÓ CREDIT 

DEFINITIU
1610 62900 Redacció/actualitzaci

ó  del  Pla  director 
d’aigua

0,00 9.922,00 9.922,00

SEGON.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/19 del pressupost prorrogat vigent 
mitjançant generació de crèdits i transferència de crèdits per import de 13.189,34€, amb el detall 
següent:

ESTAT DE DESPESES
PROGAMA ECONÒMICA DESCRIPCIÓ CREDIT 

INICIAL
MODIFICACIÓ CREDIT 

DEFINITIU
1610 63301 Instal·lació 

comptador  aigua 
sortida ETAP

0,00 13.189,34 13.189,34

TERCER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/19 del pressupost prorrogat vigent  
mitjançant generació de crèdits i transferència de crèdits per import de 9.067,74€, amb el detall 
següent:

ESTAT DE DESPESES
PROGAMA ECONÒMICA DESCRIPCIÓ CREDIT 

INICIAL
MODIFICACIÓ CREDIT 

DEFINITIU
1610 63305 Millora  comptadors 

aigua  piscines 
municipals

0,00 9.067,74 9.067,74
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QUART.-  Totes  les  modificacions  de crèdit  seran finançades mitjançant  la incorporació  de les 
subvencions atorgades i amb les anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses del 
pressupost prorrogat vigent, amb el següent detall:   

ESTAT D’INGRESSOS
ECONÒMICA DESCRIPCIÓ FINANÇAMENT IMPORT

750.82 Generalitat  de 
Catalunya 

Subvenció  actualització  pla 
director aigües 

6.560,00

76102 Diputació de Lleida Subvenció  millora  instal·lació 
comptador sortida ETAP

9.810,25

76103 Diputació de Lleida Subvenció  millora  comptador 
aigua piscines municipals

6.744,60

TOTAL 23.114,85 €

 
Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:

ESTAT DE DESPESES
Aplicació pressupostària Consignació 

inicial
Proposta de baixa Consignació 

definitiva
9200-16001  Seguretat 
Social personal laboral 

123.818,00 -9.064,23 114.753,77 

Total finançament:                                                                         32.179,08  €

CINQUÈ.-  Aprovar  l’actualització de l’annex d’inversions  del  pressupost  prorrogat per  l’exercici  
2019, en els següents termes: 

SISÈ.-  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:
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Alcalde, Sr. Carles Palau, informar als regidors, abans de passar al debat i a la votació, que els  
punts es votaran per separat.

Sr. Antonio Rispa, res a dir.

Sra.  Rosa  Mª  Buira,  aquesta  sèrie  de  modificacions,  intentarem,  farem totes  les  explicacions 
seguides i a les votacions ja anirem punt per punt. En quant a la primera modificació proposada 
que és el pla director d’aigua, considerem que està bé, que fem una valoració de l’estat de la 
nostra xarxa d’aigua i clavegueram així això ens donarà peu a poder planificar bé quines són les  
actuacions que necessitarem fer a futur,  lògicament després de conèixer quin és l’estat de les 
nostres, de la nostra xarxa d’aigua caldrà passar a l’acció, per tant, haurem d’intentar millorar el  
que faci falta.

En quant a la instal·lació del comptador d’aigua a la sortida ETAP, doncs bé en aquest cas, com ja  
sap el senyor alcalde, nosaltres no estem massa d’acord en muntar aquest comptador, ja ho vam 
manifestar al Ple de l’11 d’abril  de 2018, i  ja vam argumentar que no consideràvem necessari  
aquest comptador, instal·lar un comptador amb l’objectiu de saber quina és l’aigua que es perd,  
doncs aquesta aigua que es perd, lògicament l’empresa generarà una factura que algú l’haurà de 
pagar, i el lògic serà que la pagui l’ajuntament, i nosaltres considerem que en aquest cas doncs no  
cal que generem més factures perquè ens estem posant una càrrega al damunt. El senyor alcalde 
l’altre dia el dijous a la reunió, ens va comentar doncs que com que sembla que tenim problemes  
d’aigua o ens estem iniciant en aquest episodi, doncs si posem un comptador sabrem on es perd 
l’aigua, bé podem saber on es perd l’aigua però acte seguit s’haurà de fer un reparació allà on es 
perdi  l’aigua  i  per  més  que  sapiguem  on  perdem  l’aigua,  el  problema  que  tenim  no  el  
solucionarem, el problema que tenim és que hem de fer que la nostra reserva d’aigua augmenti i  
llavors instal·lar un comptador no se si serà massa la solució per fer que la nostra reserva d’aigua 
augmenti  i  si no millorem la reserva d’aigua, doncs poc a poc anirem fins a un problema que 
esperem  que  no  sigui  irreversible,  per  tant  el  comptador  aquest  no  hi  estem  d’acord,  no 
considerem que sigui una necessitat ni una prioritat pel nostre poble en aquests moments, però 
lògicament tampoc estem disposats ni estem d’acord en que es perdi aquesta subvenció de la 
Diputació, els diners han de venir cap a Bell-lloc, lògicament els diners quan els tinguem aquí els 
hem de destinar a lo que ja vam dir a l’abril, doncs ja que farà falta, si fem un pla director d’aigua i 
ens diuen on estem, si les nostres clavegueres i la nostra xarxa d’aigua té deficiències i cal millorar 
doncs aquesta subvenció la utilitzem per fer aquestes millores, o sigui  que ja, lo que hem dit, 
observem,  analitzem  allà  on  tenim  deficiències  i  després  actuem,  tots  aquests  diners  de  la 
Diputació ens permetran fer aquestes actuacions o sigui que no es tracta de que no rebem la  
subvenció, al contrari, el que hem de fer és treballar per a que aquesta subvenció arribi i com més 
aviat millor.

En quant a la millora dels comptadors d’aigua de les piscines, aquí tenim una mica de, no sé, de 
dubtes, primer el senyor alcalde, i com has dit ara, doncs es tracta de posar uns comptadors per 
calcular la recirculació d’aigua dins a les piscines, això és el que ens va dir el dijous a la reunió, 
que es tractava d’instal·lar uns comptadors nous, però aquí al concepte hi diu millora, llavors que 
vol dir millora que hem de millorar, si millorem vol dir que ja tenim alguna cosa que no està prou 
bé, i l’hem de millorar, si instal·lem és un altre concepte, llavors tant si instal·lem com si millorem 
necessitem veure en aquest cas que és el que millorem i en aquest cas que és el que volem  
instal·lar, doncs primer aclarim el concepte, que estem fent millorant o instal·lant de nou, i segona 
el que vulguem fer, doncs l’oposició voldríem ser sabedors de realment el que estem fent, doncs 
necessitaríem veure alguna documentació.

I aquestes serien les nostres explicacions en quant a aquestes modificacions.
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Sr.  Miquel  Campàs,  perdó,  puc  afegir  una  mica  més.  Vostè  ens  va  passar  dijous  sobre  el 
comptador de les piscines i aquí  hi ha la descripció de tot  el  que s’ha de fer de paleteria, de  
tuberies i comptadors, però la pregunta és hi ha algun projecte sobre aquesta instal·lació?

Alcalde, Sr. Carles Palau, no perquè el tipus de subvenció de la Diputació no demana projecte.

Sr. Miquel Campàs, no demana projecte.

Alcalde, Sr. Carles Palau, amb tres pressupostos ja en té prou.

Sr. Miquel Campàs, això anava a dir, tenim tres pressupostos de aquí?

Alcalde, Sr. Carles Palau, t’ho dic de memòria, perquè això és del setze no del disset. A veure per 
demanar la subvenció només necessites un pressupost, però evidentment aquest pressupost no té 
per que ser el que realment executes, ara no recordo si vaig demanar tres pressupostos al disset o 
només hi vam demanar un per demanar la subvenció.

Sr. Miquel Campàs, però la llei marca que hi ha d’haver tres pressupostos com a mínim.

Alcalde, Sr. Carles Palau, quan executes.

Sr. Miquel Campàs, és que en teoria aquí això s’executa, es prepararà per fer-ho.

Alcalde, Sr. Carles Palau, però no vol dir que s’executarà amb aquest pressupost, quan s’executi 
aquesta obra es demanaran tres pressupostos, et dic que no recordo si al seu dia vaig demanar 
els tres no t’ho puc assegurar, el que és clar és que quan s’executi es demanaran els tres.

Sr. Miquel Campàs, es que ara aquí representa que jo tinc un pressupost d’una empresa per un 
valor, és a dir aquest no és el que serà definitiu.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no té per què. 

Sr. Miquel Campàs, no té per què?

Alcalde, Sr. Carles Palau, si trobes una altra empresa més barata.

Sr. Miquel Campàs, val però com que aquí ens basem en aquest pressupost. Aquest pressupost 
podem dir que és el projecte de la instal·lació del comptador.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si es pot dir, sí. 

Sr.  Miquel  Campàs,  ens  hem  de  basar  en  uns  números,  per  demanar  després  els  tres 
pressupostos.

Alcalde, Sr. Carles Palau, correcte. Bueno, amb aquest projecte vam demanar la subvenció, que 
és  el  que  demanen,  alhora  de  demanar  la  subvenció  et  demanen  que  ho  aportis  amb  un 
pressupost,  després  el  dia  que  ho  executem  si  s’arriba  a  executar,  es  demanaran  tres 
pressupostos, si hi ha alguna empresa que ho fa més barat que aquesta que vam utilitzar es farà, i  
alhora de justificar, ho comunicarem a Diputació per a que ens mantingui el nivell de subvenció 
encara que haguem baixat nosaltres la inversió.

Sr. Ramon Cònsola, això és més difícil, normalment és proporcional import i subvenció.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, normalment pots arribar fins al 90 i en aquest cas no recordo em sembla 
que no deu arribar al 90.

Sr.  Miquel  Campàs, representa que ara és  un projecte,  el  que passa és  que com aquí  posa 
pressupost, per això et comentava si és aquest ja el pressupost definitiu.

Alcalde, Sr. Carles Palau, aquest és el pressupost que vam utilitzar per demanar la subvenció.

Sr. Miquel Campàs, el projecte per presentar-ho a la Diputació per demanar la subvenció.

Alcalde,  Sr.  Carles  Palau,  jo,  Rosa  quan  dius  demanar  informació  del  tema  de  les  piscines, 
documentació us vam donar tota la que tenim.

Sra. Rosa Buira, tota la que tenim és aquesta, no? Però aclarim que estem fent millorant, millorant  
que, o instal·lant de nou, perquè aquí clar, el concepte és ben clar.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo si em permets Miquel la documentació aquesta, jo crec que és un  
tema de conceptes, evidentment a hores d’ara no hi són aquests comptadors.

Sr. Miquel Campàs, aquí posa millora, però tu el dijous vas comentar...

Alcalde, Sr. Carles Palau, i a la subvenció fica millora, evidentment.

Sr. Miquel Campàs, si clar, però ens vas comentar dijous que era una instal·lació, no una millora.

Alcalde, Sr. Carles Palau, és una instal·lació, no perquè actualment no hi són.

Sr. Miquel Amorós, jo potser entenc que la instal·lació de dos comptadors és una millora per les  
piscines, llavors ho posa com una millora. És a dir, no és millora dels comptadors, però si que és 
una millora, la instal·lació.

Sr. Miquel Campàs, a la descripció fica millora dels comptadors aigua piscines municipals.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si et fixes a la descripció del projecte, del pressupost ens hi fica, la 
millora consisteix en la instal·lació de dos comptadors d’aigua per la piscina gran i mitjana, així 
mateix es realitzarà la millora de tota la tuberia per l’adaptació dels nous comptadors d’aigua per a  
un bon funcionament.

Sr. Ramon Cònsola, són instal·lacions.

Sr. Miquel Campàs, això sí. Al dir-nos per instal·lació és el que ara, a veure només diem amb quin  
conceptes ens quedem.

Alcalde, Sr. Carles Palau, la realitat és posar-los, perquè no hi ha.

Sr. Miquel Campàs, a la partida això com se... 

Sr. Antonio Rispa, es millorar algo que no existeix.

Sra. Rosa Mª Buira, llavors amb lo que diu aquí, cal que hi siguin, és obligatori la normativa ho diu,  
ho recomana.

Alcalde, Sr. Carles Palau, la normativa, no t’ho puc dir si ho diu o no ho diu la normativa, lo que si  
és cert és que als informes que ens fan cada any la Unitat d’Aigües de la Diputació i Sanitat, quan  
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van a fer els anàlisis de les piscines, una de les observacions que ens fan és de que fan falta  
aquests comptadors perquè l’objectiu d’aquests comptadors, que no m’equivoqui, tècnicament no 
soc un expert, parlo ara de memòria, l’objectiu d’aquests comptadors és saber el volum d’aigua 
que ha passat pels filtres de la piscina, per depurar l’aigua, llavors saps si ha passat prou aigua, es 
a dir, si enxufem dues hores els filtres de les piscines sabem la quantitat d’aigua que ha passat,  
llavors és per saber si realment amb dues hores n’hi ha prou o hem d’enxufar tres hores, per saber  
si ha passat un mínim de volum d’aigua per allí, és l’objectiu d’aquests comptadors.

Sra. Rosa Mª Buira, també per fer un càlcul de la vida d’aquests filtres, no?

Alcalde, Sr. Carles Palau, suposo que secundàriament també pots fer, si suposo.

Sra. Rosa Mª Buira, si és una recomanació que es fa.

Alcalde, Sr. Carles Palau, el cert és que als informes de la Unitat d’Aigües surt aquesta. També 
suposo que recordeu que a la mitjana i la petita, la petita s’alimenta de la mitjana, i no hi ha una 
comunicació directa, i és la que més li costa de que circuli l’aigua i tot això.

Sr. Miquel Campàs, però una pregunta, que és el que volia dir a la secretària, això a quina partida 
aniria, llavors, el concepte em refereixo és inventariable, perquè si posem millora o instal·lació,  
pregunto, com ha d’anar.

Secretària  interventora,  és  inversió  perquè  la  subvenció  de  la  Diputació  obligava  a  que  fos 
inversió,  l’aplicació  pressupostària  és  inversió,  l’únic  que  és  el  concepte,  s’ha  ficat  el  mateix 
concepte que el que es va demanar a la subvenció, perquè les detectem ràpid.

Sr. Miquel Campàs, d’acord em sembla correcte que ha d’anar a nova inversió, però tot comencem 
com el que hem dit al principi, com que posava millora no ho enteníem, per això la pregunta si es  
ficava nova inversió o on ho posaries? 

Secretària interventora, l’aplicació pressupostària és de nova inversió.

Sr. Miquel Campàs, però anirà a inventariable només.

Secretària interventora, tot lo del capítol 6 d’inversions és inventariable.

Sr. Miquel Campàs, molt bé, d’acord, merci.

Alcalde, Sr. Carles Palau, i pel que fa al comentari del punt 2 del comptador de l’ETAP de l’estació 
de tractament d’aigua potable, ja sé l’opinió que teniu perquè ho vam discutir l’any passat al Ple, jo 
continuo tenint la mateixa malauradament, evidentment la subvenció no es perdrà Rosa per una 
senzilla raó si no s’aprova aquesta inversió, tenim un termini per demanar pròrroga i o es canviarà 
la inversió o al juny del qui sigui, decidirà on aplicar-la, amb això ho tenim clar.

Sra. Rosa Mª Buira, amb això ens hi hem d’esforçar tots per no perdre aquesta subvenció, amb 
això hi estem d’acord.

Alcalde, Sr. Carles Palau, evidentment, a més hi ha eines per no perdre-la, a banda de que no 
s’arribi a un acord avui, es pot demanar pròrroga, evidentment si no es fa aquesta inversió s’haurà  
de demanar un canvi de projecte, amb això no ens ha de fer patir. Parles de que ens tocarà pagar 
la factura de l’aigua que es perd i tal, de fet l’estem pagant indirectament perquè aquesta aigua  
que es perd l’està pagant l’ACA que ho cobra de l’empresa distribuïdora i l’empresa distribuïdora 
quan fa els càlculs per decidir la tarifa és una de les despeses que incorpora amb aquests càlculs, 
indirectament l’acabem pagant entre tots.
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Sra. Rosa Mª Buira, si no saben concretament la quantitat d’aigua.

Alcalde, Sr. Carles Palau, l’ACA fa els comptes ràpids, hi ha el comptador d’entrada a la planta i 
els comptadors individuals de cada casa, fan la suma dels comptadors de cada casa que dona una 
xifra, el comptador d’entrada a la planta i resten lo que es gasta per netejar filtres i tal i la diferència  
és lo que et cobra l’ACA, aviat està cobrat.

Sr. Antonio Rispa, si hi ha una pèrdua pel mig, no ho deu comptar, si es compta la sortida.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ja ho estem pagant Antonio, indirectament ho estem pagant.

Sr. Ramon Cònsola, jo tinc els meus dubtes, perquè si una persona té una fuga en una casa, ara 
imagineu que un persona té un rebentón i té una fuga i no es dona compte, a aquesta persona li  
arribarà un rebut d’aigua de 3.000 € si algú justifica que aquella persona no hi era i el fontaner 
justifica  la pèrdua haurà de pagar només l’aigua,  l’ACA, això per  llei,  li  ha de treure l’impost, 
pagarà un mínim, això és llei, per això dubto que l’ACA ho apliqui. A veure tornem al mateix jo  
penso que Bell-lloc que està dins del Top-Ten d’uns quants pobles que s’estan fent les coses molt 
ben fetes, crec que ara tampoc ens toca treure un altre sobre salient, aquí hi ha molts pobles a la  
Comarca que no tenen comptador enlloc i l’ACA els hi fot tant alçat perquè l’ACA quan fa tants 
alçats, perdona la vida, llavors potser seria hora, tornem a repetir, com hi ha alguns ajuntaments  
com he dit, que fiquin els comptadors a les cases que no en tenen, que fiquin els comptadors al  
dipòsits que no en tenen i que paguin el que hagin de pagar, perquè jo entenc que el que no  
podem fer es anar-nos ficant la soga al coll nosaltres perquè no tenim cap necessitat, si hi ha 
fugues, si ha fugues s’han d’arreglar i  s’han de buscar per això hi ha màquines per trobar les  
fugues, el comptador no ens dirà on hi ha la fuga, ens dirà si hi ha fuga, si hi ha alguna fuga, però  
la fuga ja ho sabem que hi és, tots ho sabem, ho has dit molt fàcil, l’aigua que entra i la que surt,  
teniu un problema, busqueu la fuga i arregleu la fuga. Nosaltres entenem que els diners que ens  
hem de gastar,  gastem-nos-els  reparant  fugues i  amb metres de xarxa que s’han de canviar,  
encara que hi ha metres de fibrociment fins al poble.

Alcalde, Sr. Carles Palau, i de plom.

Sr. Ramon Cònsola, i de plom, però els de plom, és bàsicament són dins a les cases, això ja és un  
problema de cada veí. Però per exemple el carrer Sant Josep passa fibrociment, doncs bueno allà  
perquè no hi ha trànsit, però si fos un carrer de trànsit, es trenquen o tenen pèrdues perquè és  
molt rígid, el plàstic aguanta més, llavors jo crec que s’han de canviar xarxes, nosaltres el nostre 
criteri  no és que no vulguem, clar  el  comptador no el  volem perquè ningú ens fiscalitza,  això 
d’entrada, perquè a ningú li agrada que els fiscalitzin, perquè som llatins, tots i quan dic tots, tots  
no s’escapa ningú, fins i  tot  el  clero si poden defraudar hisenda, es defrauda, perquè mira la 
contribució de les esglésies no la paga ningú, o no?. Quan vam fer la llum, que la vam muntar  
ràpid ens van portar l’article 33 perquè les llums les havia de pagar el poble, la que els hi tocava a  
ells, i ho vam tenir que acatar perquè això està signat pel govern, vam tenir que acatar, per tant a  
veure, jo crec que si no cal que es fiscalitzin, perquè ens han de fiscalitzar, ja ens fiscalitzarà algú,  
que fiscalitzin als altres que encara no ho estan, aquest és el nostre punt de vista, no perquè ara  
estiguem en contra per un tema polític, que tu ets del comptador i nosaltres no som del comptador.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si fos per això estaria tranquil.

Sr. Ramon Cònsola, per això.

Sr. David Folguera, un dels problemes que es generaven ara és si el que perdia aigua era el  
dipòsit, es va generar aquest dilema, saber si realment el que estava perdent aigua era el dipòsit, 
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com es soluciona, doncs ficant  un comptador de sortida,  no per  comptar el  que surt  i  el  que 
perdem al poble o que ens roben o el que sigui.

Alcalde, Sr. Carles Palau, que també.

Sr. David Folguera, que també, sinó pel que surt del dipòsit, si realment surt el mateix o realment 
algú ens xupa aigua per algun puesto perquè hi ha filtracions. Aquest dilema.

Sr. Ramon Cònsola, tenen detectors, sabem si un roba l’aigua, això ho sabem, si un roba l’aigua o 
si és una fuga, tenen detectors, avui hi ha detectors, avui la tecnologia té dona per això, doncs  
sabem el  funcionament  de les  canonades,  antigament  se’n  perdia  més  que  abans  d’entrar  a 
l’ajuntament se’n perdia més, van canviar canonades hi havia moltes fugues i cada tomb, potser  
les que van ficar llavors algunes ara estan trencades, les granges al seu temps xupaven i no 
pagaven, ara l’ACA les ha fet pagar, tothom després van agafar de la secla i ho van clorar ells 
doncs llavors ja no van tirar de la canonada general, jo em penso que el tema del dipòsit es van 
ajuntar dos coses aquí, es com aquell la gana i les ganes de menjar, les dos coses. Es van ajuntar 
que segurament el polígon va tirar més del compte, perquè hi havia el Nadal.  

Sr. David Folguera, realment no van dir això.

Sr. Ramon Cònsola, perquè hi havia el Nadal, perquè una vegada passat el Nadal, segur que la 
curva es torna a ficar a puesto, es va treballar més del conte i l’altra perquè el dipòsit té una fuga.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no ho sé. Lo del polígon pel Teresa Carles, el comptador del polígon.

Sr. David Folguera, als pantans el que hi cap.

Sr. Ramon Cònsola, als pantans hi caben lo que hi caben, tampoc no s’ha perdut tanta capacitat  
de cabuda.

Sr. David Folguera, un 30 % van dir.

Sr. Ramon Cònsola, no, no exagerem.

Sr. David Folguera, excepte del de sota de la Pineda.

Sr. Ramon Cònsola, de 7 anys cap aquí tampoc no en porta tant de llac el canal.

Sr. David Folguera, és una mica el que va passar quan el dipòsit va tocar mínim no ens va fer patir,  
però bueno.

Sr. Ramon Cònsola, jo voldria.

Alcalde, Sr. Carles Palau, tampoc estem en perill de tancar l’aixeta, hi havia tot el dipòsit d’aigua 
neta ple.

Sr. Ramon Cònsola, va haver dos vegades que un dia més i s’ha de tancar l’aixeta, però clar a 
veure quan s’arriba a aquest extrem, és com aquell cotxe, que tens una reserva per cinquanta 
quilòmetres i portes quaranta-vuit amb la llum encesa, troba la gasolina aviat sinó hauràs d’anar a 
buscar una botella per anar a buscar la gasolina, a veure l’alarma hi és. El problema és que si això  
no s’arregla aviat, pues ens podem trobar que si s’activa els blocs de pisos que hi ha aquí Bell-lloc 
per circumstàncies que siguin, aquí tenim un pollastre, només és aquest, la Rosa ho ha dit, el  
problema jo entenc que no és la fuga de la tuberia que no sé que, amb això podem fer algo però  
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no salvem la vida, això és com aquell que està al desert i s’està morint de set, si li donen dos gotes 
d’aigua viurà tres minuts més però al final mort.

Sr. Antonio Rispa, si és un benefici per l’ACA perquè no el paga ell el comptador.

Alcalde, Sr. Carles Palau, l’ACA amb els problemes que té històricament econòmics, ara cobra de 
tot arreu.

Alcalde, Sr. Carles Palau, molt bé, doncs una pregunta, el punt tercer el de les piscines, el vostre 
vot serà favorable? 

Sr. Ramon Cònsola, serà favorable.

Alcalde, Sr. Carles Palau, llavors si us sembla bé...

Sr. Ramon Cònsola, el nostre, només ens has preguntat a nosaltres.

Alcalde, Sr. Carles Palau, l’Antonio com que no m’ha dit res.

Sr. Antonio Rispa, jo tots, menys el que vaig votar en contra.

Alcalde, Sr. Carles Palau, el del comptador?

Sr. Antonio Rispa, el del comptador.

Alcalde,  Sr.  Carles  Palau,  llavors,  a  veure si  faig  jo la distribució,  potser  m’equivoco,  el  punt 
número 2 que és el comptador de l’ETAP el votarem sol, perquè no s’aprovarà i el resto de punts 
els podem votar tots junts, si us sembla bé. Entenent que el punt cinquè només aprovarem les dos 
inversions que es votaran a favor, i que el sisè només afectarà a les dos que votarem a favor.

Sra. Rosa Mª Buira, votem el punt sis ara. No? 

Alcalde,  Sr.  Carles Palau,  el  que ens  queda clar  és que el  punt  2,  apartat  segon,  instal·lació 
comptador aigua ETAP el votarem que no.

Sr. Ramon Cònsola, i el primer i el tercer si.

Alcalde, Sr. Carles Palau, doncs fem, votem el punt segon.

Votacions

Es sotmet a votació els punts primer, tercer, quart, cinquè i sisè de la proposta d’acord de ple 
d’aprovació  de l’expedient  de modificació  de crèdit  núm. 2/19 del  pressupost  prorrogat  vigent 
mitjançant generació de crèdits i transferència de crèdits, aquests 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.

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

Per  contra,  es  sotmet  a  votació  el  punt  segon  de la  proposta  d’acord  de ple  d’aprovació  de 
l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/19 del pressupost prorrogat vigent mitjançant generació 
de  crèdits  i  transferència  de  crèdits,  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: 

1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

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

Després de la votació, es continua amb les següents intervencions: 

Sr. Ramon Cònsola, però al punt cinquè tenim lo de la millora.

Alcalde, Sr. Carles Palau, al cinquè només votem a favor els dos punts que hem aprovat abans.

Sr. Miquel Campàs, el de l’ETAP fora.

Sr. Ramon Cònsola, però al cinquè està escrit això, llavors secretària com queda? 

Secretària interventora, si no poseu consignació pressupostària no estarà a l’annex d’inversions.

Sra. Rosa Mª Buira, aquesta consignació pressupostària pel comptador no hi ha de ser. El que 
mana és  que  hem votat  que  no  a  ficar  el  comptador,  que  no  hem ficat  diners  per  posar  el  
comptador.

Secretària interventora, heu votat que no poseu partida pressupostària.

Sr. Ramon Cònsola, que no hi ha diners.

Secretària interventora, llavors desapareix de tot arreu.

SETÈ. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST 
PRORROGAT PER L’EXERCICI 2019 MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT 
DE  CRÈDIT,  AIXÍ  COM  LES  BASES  D’EXECUCIÓ  DEL  PRESSUPOST  PRORROGAT 
(Expedient núm. 72/2019). 

ANTECEDENTS
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Per Provisió de l’Alcaldia de data 8 de febrer de 2019 s’ha incoat l’expedient  per modificar el  
pressupost  mitjançant  crèdit  extraordinari  i  suplement  de  crèdit  pel  següent  motiu:  Adquisició 
bomba circuit calefacció Sala Cultural, posada en marxa ascensor i substitució sistema calefacció 
de  l’Escola  Ramon  Farrerons,  adquisició  d’un  projector,  mobiliari  centre  de  serveis  socials  i 
increment subvencions entitats socials i culturals
 
La Memòria d’Alcaldia, en data 8 de febrer de 2019, ha proposat les partides i els imports de les  
despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, per les 
quals no existeix crèdit pressupostari (crèdit extraordinari), així com per les quals el crèdit previst 
és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació (suplement de crèdit), que es poden finançar amb els 
següents recursos: anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d’altres partides del pressupost 
prorrogat vigent de la corporació  no compromeses.

La secretària interventora municipal, en data 8 de febrer de 2019, ha emès informe  favorable de la 
proposta 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 RD 500/1990.

2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa 
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi  
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de 
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o 
baixes  de  crèdits  de  despeses  d'altres  partides  no  compromeses  del  pressupost  vigent,  les 
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.

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

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

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

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm.  3/2019  del Pressupost  
prorrogat vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari, per un import de 2.290,68 €, d’acord amb el 
següent detall: 
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Aplicació

Descripció
Crèdits 
inicials

Modificació 
de crèdit 
3/2019

Programa Econòmica
 Crèdits 
finals

3340 63303
Bomba circuit calefacció Sala 
Cultural 0,00 2.290,68 2.290,68

Segon.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm.  3/2019  del Pressupost 
prorrogat vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari, per un import de 6.327,76 €, d’acord amb el  
següent detall: 

Aplicació

Descripció
Crèdits 
inicials

Modificació de 
crèdit 3/2019

Programa Econòmica
 Crèdits 

finals

3210 63304

Posada en marxa ascensor i 
substituir sistema de calefacció 
Escola Ramon Farrerons 0,00 6.327,76 6.327,76

Tercer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm.  3/2019  del Pressupost 
prorrogat vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari, per un import de 2.000,00 €, d’acord amb el  
següent detall:

Quart.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm.  3/2019  del Pressupost 
prorrogat vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari, per un import de 3.500 €, d’acord amb el 
següent detall:

Aplicació

Descripció
Crèdits 
inicials

Modificació de 
crèdit 3/2019

Programa Econòmica
 Crèdits 

finals

2310 62510 Mobiliari centre de dia 0,00 3.500,00 3.500,00

Cinquè.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm.  3/2019  del Pressupost 
prorrogat vigent, en la modalitat de suplement de crèdit, per un import de 2.100 €, d’acord amb el 
següent detall:
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Aplicació
Descripció

Crèdits 
inicials

Modificacions 
de crèdit 

3/2019
Crèdits finals

Programa Econòmica

4910 63601 Adquisició projector 0,00 2.000,00 2.000,00

Aplicació
Descripció

Crèdits 
inicials

Modificacions 
de crèdit 

3/2019
Crèdits finals

Programa Econòmica

3340 48001 Entitats socials i culturals 7.400,00 2.100,00 9.500,00



Sisè.- Totes les modificacions de crèdit seran finançades amb anul·lacions o baixes dels crèdits de 
partides de despeses del pressupost prorrogat vigent, amb el següent detall:   

Aplicació

Descripció
Crèdits 
inicials

Modificació de 
crèdit 3/2019

Crèdits 
finalsPrograma Econòmica

9200 12000
Retribucions bàsiques 
funcionaris A1 29.648,44 -13.648,44 16.000,00

9200 16000
Seguretat social personal 
funcionari 32.026,94 -2.570,00 29.456,94

TOTAL 61.675,38 -16.218,44 45.456,94

Setè.- Aprovar la modificació de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2017  prorrogat 
per  l’exercici  2019,  en  la  base  28  Tramitació  de  subvencions,  respecte  les  subvencions 
nominatives a pressupost mitjançant conveni, en els següents termes:  

Entitat beneficiària Import 
AGRUPACIÓ SARDANISTA 1.000,00 €
ESPLAI LA COSTERETA  2.200,00 €
AMICS/AMIGUES DE LA POPA 100,00 €
.../... 
480.01/3340 TOTAL ENTITATS 9.500,00

Vuitè.- Aprovar l’actualització de l’annex d’inversions del pressupost prorrogat per l’exercici 2019, 
en els següents termes: 

Novè.- 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
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Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sr. Antonio Rispa, res a dir.

Sra. Rosa Mª Buira, pensem que aquestes modificacions són molt acceptables, en primer lloc la 
bomba del circuit de calefacció de la Sala Cultural, sembla que ja està canviada, per tant l’únic que 
fem és aprovar-ho per a que el que l’ha instal·lat pugui cobrar la factura i la depesa, a part està 
canviada i pensem que cal fer-la treballar més a tope o buscar alguna solució perquè les veus que 
se senten és que a la Cultural fa molt fred, per tant no sé, si està canviada potser encara no 
funciona prou bé, alguna cosa potser s’hauria de solucionar.

En el que fa referència a la posada en marxa de l’ascensor de l’escola i reparació del sistema de  
calefacció, doncs res a dir, tot el contrari, si en aquests moments l’escola ha considerat que era 
necessari posar en marxa l’ascensor, perquè temps enrere no ho havien demanat ni consideraven 
que s’hagués de posar en marxa, però si ara ho demanen és perquè hi haurà alguna raó de pes i 
lògicament s’ha de posar en marxa i  més a més, s’han de fer les reparacions que facin falta,  
l’escola, els nostres nens i nenes han d’estar ben atesos i ben cuidats.

I en quant a l’adquisició del projector, mobiliari del centre de dia i les subvencions a les entitats 
socials i culturals, doncs res a dir, pensem que això és millorar la qualitat de vida dels nostres 
veïns i veïnes, per tant votarem que si.

Alcalde, Sr. Carles Palau, pel que fa al comentari de la calefacció realment la bomba aquesta 
doncs es va espatllar abans de festes de Nadal, ens vam posar en contacte, la vam canviar i es 
cert que hi ha hagut uns dies que tot i que aquesta funciona la temperatura no pujava, s’ha fet un  
anàlisis exhaustiu del sistema i crec que era la corretja d’un ventilador.

Sr. Miquel Amorós, allí hi ha hagut dos coses, primer abans de Nadal ens vam trobar amb el tema  
de la bomba, que es va solucionar bastant ràpid perquè ho vam comentar, i vam haver d’actuar, 
llavors allò també afectava a altres espais. Llavors més o menys la primera setmana de gener, que 
és quan es treballa amb la Comissió de carretes i de reis, ens vam trobar doncs que la bomba 
funcionava i intentàvem pujar la temperatura de la bomba i tot i semblava que la cosa no acabava 
de funcionar i ens vam donar compte d’això, ens vam donar compte bastant ràpid que hi havia 
com un coixinet que s’havia trencat i generava una resistència i es perdia molta temperatura, molta 
energia per allà, això ho vam canviar en pic vam poder i llavors potser ens vam trobar que allò va 
fallar, no, potser allò va fallar el dia 31, el dia de Cap d’Any, el dia 31 al matí, que llavors ho vam 
solucionar amb altres calefactors, i llavors el dia 1 no ho vam poder canviar, i els dies 2 i 3 ho van 
canviar.

I desprès en principi la calefacció havia de funcionar, però llavor ens vam donar compte que no  
pujava la temperatura com s’havia de fer, ens ho vam estar mirant, dos o tres setmanes i ens 
trobàvem el cap de setmana al ball, semblava, no feia fred com si no funcionés, però semblava  
que no acabava de tirar la temperatura, ens ho vam mirar una setmana, no vam trobar res, no va 
trobar el tècnic res, la següent una altra vegada això, i finalment la setmana passada devia ser,  
ens vam trobar que hi havia una corretja, potser les primeres setmanes no es va veure perquè 
llavors estava tot trencat, es veu que la corretja del ventilador que dona circulació a dalt, a tota la  
tuberia de dalt estava trencada, llavors la vam canviar i ara, en principi, funciona perfectament, i el  
diumenge funcionava bé. 

Sra. Rosa Mª Buira, dissabte no estava canviada doncs, perquè dissabte el comentari que hi havia 
al sopar de carretes és que feia molt fred.

Sr. Miquel Amorós, el sopar de carretes fa dos setmanes. Es va canviar el dissabte del sopar de 
carretes, feia fred, el diumenge teníem ball, jo hi vaig anar, el cap de setmana passo per allà a  
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veure com estava, diumenge al matí vaig anar i estava, de fet el dissabte al migdia va haver un 
dinar del teatre, potser, i al matí vaig passar jo i estava bé la temperatura, també a vegades juga 
aquests dies que ha fet sol al matí, funcionava algo millor, al migdia estava força bé, al dinar també 
em van dir que havia fet fred, a la nit evidentment va baixar la temperatura i l’endemà al matí, ho  
vaig  mirar  i  estava  bastant,  molt  baixa  de  fred.  Llavors  va  ser  quan  vam veure  allò,  llavors 
diumenge al matí s’havia de demanar la corretja i per aquell dia no vam poder arreglar-ho. Llavors 
dilluns o dimarts d’aquesta setmana passada, ho vam arreglar i el cap de setmana passat que 
només hi va haver el ball ja estava canviat i funcionava bé, es notava perquè estava a una bona 
temperatura. El problema d’aquestes setmanes és primer que no funcionés perquè hi havia ratos 
que estava a 20/21 però semblava que no acabava de tirar i quan comença a fer fred a fora és  
quan es nota més la baixada, coses que evidentment si no ho vam poder trobar, al final ho vam 
poder solucionar, i ara està solucionat.

Sra. Rosa Mª Buira, celebrem que s’hagi pogut solucionar.

Sr. Miquel Amorós, de fet ha sigut un Nadal bastant dolent, abans de festes ens va passar lo de la  
bomba,  just  el  dia 31 al  matí,  que ja teníem proutes  coses  al  cap ens va fallar això ho vam 
solucionar com vam poder i de fet la gent que va estar al sopar van dir que fred no havien passat i  
dos reparacions més, un cúmul de circumstàncies.

Sra. Rosa Mª Buira, la nit de Cap d’any, també a vegades es pot solucionar d’una altra manera, 
una copeta més de cava, fa que l’ambient no sigui tant desagradable.

Alcalde, Sr. Carles Palau, m’agrada que facis referència a la nit de Cap d’any, perquè, ja no sé 
quina hora era, ja no mirava el rellotge, hi va venir gent i va dir pots tancar el calefactor extra que 
teníem, perquè la gent ja estava parlant d’obrir la porta, vaig tancar, i al cap d’uns dies, una altra  
persona que estava al sopar de Cap d’any, em va dir, en pic vas tancar el calefactor ens vam fotre 
de fred, i li vaig dir a que no estaves ballant, no, doncs veus els que estaven ballant estaven suant  
i els que estaven assentats estàveu gelats.

Pel que veig es poden votar tots junts els punts o voleu vota’ls per separat? 

Sr. Ramon Cònsola, no, tots junts.

Votacions

Es sotmet  a  votació  la  proposta d’acord de ple d’aprovació  inicial  de modificació  e  crèdit  del  
pressupost prorrogat per l’exercici 2019 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit, així 
com  les  bases  d’execució  del  pressupost  prorrogat,  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.

1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira, Sra. Brigit  
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
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VUITÈ.  APROVACIÓ PER LA INCORPORACIÓ D’ESMENES AL PLA D’IGUALTAT  INTERN 
EFECTIVA ENTRE DONES I HOMES 2017 – 2021 (Expedient 202/2017). 

ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell va decidir aprovar i posar en funcionament el Pla d’Igualtat intern 
entre  dones i  homes,  adreçat  a tot  el  personal  que presta  serveis  a  l’Ajuntament  de Bell-lloc 
d’Urgell.

Aquest Pla, en sessió ordinària del ple municipal de data 14 de setembre de 2017 va adoptar 
l’acord d’aprovar inicialment del Pla d’igualtat intern efectiva entre dones i homes 2017-2021.

Transcorregut  el  període  d’exposició  pública  sense  haver-se  presentat  al·legacions  o 
reclamacions, l’acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu. Aquest acord i el text íntegre del Pla 
es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 230 de data 29 de novembre 
de 2017. 

Aquest  pla  d’igualtat  es  va  trametre  en  data  26  de setembre de 2018 a la  Direcció  General 
d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

En data 31 d’octubre del 2018 es tramet des de la Direcció General d’Igualtat del Departament de 
Treball,  Afers Socials i  Famílies de la Generalitat  de Catalunya un requeriment d’esmenes, en 
concret: 

1. Cal aportar les dades quantitatives de la diagnosi, desagregades per sexe, pel que fa a  
l’accés de personal, la classificació professional, la formació, les retribucions, les mesures  
de conciliació disponibles i quin ús se’n fa, i si hi ha hagut promocions.

2. Cal adjuntar la planificació d’accions de millora al llarg de la vigència del pla.

En  data  15  de  gener  de  2019  una  tècnica  de  la  Direcció  General  d’Igualtat  ens  comunica 
telefònicament que han estat acceptades la proposta d’esmenes realitzades.

Per  aquests  motius  es  planteja  la  incorporació  de  les  esmenes  corresponents  dins  el    Pla 
d’Igualtat  intern  entre  dones  i  homes  de  l’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell  per  al  període 
2017-2021, per  tal  de poder  donar  continuïtat  als  plans,  accions i  acomplir  amb la Normativa 
vigent.

FONAMENTS DE DRET 

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes que en l’article 6 del Capítol  
II, Competències i organització administrativa, assigna les funcions dels ens locals de Catalunya i  
alhora es preveu que les Administracions locals han d’adaptar els seu Plans a la Normativa vigent 
o bé elaborar el primer Pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal.

L’article 71.1.c) del  Text  Refós de la Llei  municipal i  de règim local  de Catalunya faculta a les 
entitats locals per exercir competències complementàries a la resta d’administracions en l’àmbit de 
la promoció de la dona, així com els articles 8.1.a) c) i 178 del citat Text refós. 

Els articles 4.1.a) c), 25.2.o), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim  local.  En  concret,  l’article  25.2.o)  de  la  LBRL  determina  que  el  municipi  exercirà 
competències pròpies en matèria d’actuacions a la promoció de la igualtat entre homes i dones 
així com contra la violència de gènere.
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Els articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,  
Activitats  i  Serveis  dels  ens  locals,  que regula  el  procediment  d’aprovació  de les  ordenances 
municipals, per analogia a aquest pla. 

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes. 

Per tot això, l’Alcaldia i la regidoria de Benestar Social, de la Dona i Sanitat de l’Ajuntament de 
Bell-lloc d’Urgell proposen al ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar la incorporació de les esmenes dins el  PLA D’IGUALTAT INTERN EFECTIVA 
ENTRE DONES I HOMES 2017 – 2021 elaborat en compliment de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes, que s’adjunta com annex. 

Segon.- Comunicar el present acord a la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú. 

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sr. Antonio Rispa, ho trobo bé que tinguin les mateixes oportunitats, ho trobo molt bé.

Sra. Rosa Mª Buira, nosaltres lògicament també considerem que és un dret que hi hagi igualtat  
entre homes i dones, el que passa és que aquest tema ens semblava que ja estava solucionat i  
ara ens ha sorprès que haguéssim de tornar a passar per això. No acabo d’entendre aquí unes  
dates  que  diu  el  14  de  setembre  ho  vam aprovar  al  Ple  del  2017,  es  va  publicar  el  29  de 
novembre, però llavors la data de 26 de setembre del 2018, ho vam enviar a la Direcció General  
d’Igualtat, aquest pas de temps des del  novembre fins al  setembre de l’any següent,  té algun 
motiu? 

Alcalde, Sr. Carles Palau, sincerament no ho sé. No sé perquè vam tardar tant en enviar-lo.

Sra. Rosa Mª Buira, lo important és tenir-lo. 

Alcalde, Sr. Carles Palau, un cop feta la publicació es podia haver enviat, no ho sé. Et podria dir  
càrrega de treball, etc, etc, però no ho sé.

Sra. Rosa Mª Buira, perquè el  Pla va corrent  i  representa que dura del  2017 al  2021, si  ens 
descuidem una mica més i no acabem de resoldre la situació, el 2021 el tenim aquí a la cantonada 
ja.

Sr. David Folguera, també aquí hi ha el 155 pel mig, podria ser que hi hagués la parada aquest  
també.

Sra. Rosa Mª Buira, podria ser.

Sr. Ramon Cònsola, que vols dir?

Sra. Rosa Mª Buira, però a l’Ajuntament de Bell-lloc m’imagino que no hi va ser la parada. 
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Sr. Miquel Campàs, una cosa és allà però no aquí.

Sr. David Folguera, ho desconec però per les dates.

Sra. Rosa Mª Buira, és una anècdota més, penso que el que hem de fer és intentar que no se’ns  
passi el  temps i  que ho puguem agilitzar el  més aviat possible, perquè ara totes les peticions  
extres que ens han fet, ja representa que ho tenim solucionat això, tot el que demanaven.

Alcalde, Sr. Carles Palau, sí. 

Sra. Rosa Mª Buira, ja ho tenim.

Alcalde, Sr. Carles Palau, segons consta aquí, telefònicament han revisat les esmenes i han dit 
que és correcte.

Sra. Rosa Mª Buira, ja és correcte. Que es mantinguin amb la idea que està correcte i no haguem 
de tornar, al final se’ns acabarà el termini. 

Votacions

Es sotmet a votació la proposta d’acord de ple d’aprovació per la incorporació d’esmenes al Pla 
d’Igualtat Intern efectiva entre dones i homes 2017-2021, 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.

1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

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

NOVÈ.-  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,  EN  EL 
MARC DE LES MESURES I SUPORTS ADDICIONALS D’ATENCIÓ EDUCATIVA A L’ALUMNAT 
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (  Expedient núm. 453/2018). 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell reunit en sessió ordinària núm. 13/18 de data 
19 de desembre de 2018 va  sotmetre a votació la proposta d’aprovació d’aquest conveni, i que 
aquesta va ser rebutjada per 5 vots a favor del grup municipal BM-AM, 5 vots en contra del grup 
municipal CDC i 1 vot en contra del grup municipal PPC, dels 11 membres assistents a la sessió 
plenària, cosa que suposa el rebuig per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la  
corporació. 

Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell  continua creient  important donar una resposta a les  
necessitats de suport  educatiu d’aquests alumnes amb dificultat d’aprenentatge i problemes de 
conducta amb la finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral.
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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 
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 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.

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.

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. 

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 
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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 
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 01 de 
febrer de 2019. 

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

PRIMER. Aprovar  el  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”,  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. 

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

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

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sr. Antonio Rispa, res a dir.

Sra. Rosa Mª Buira, ara se m’acut donat la relació de punts que sembla el Ple de la repesca, anem 
sobre temes que ja hem parlat, aquest també és un tema que hem parlat, lògicament el grup de 
Convergència al seu moment ja vam dir que per part nostra tot el suport a l’Ajuntament i a les 
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entitats educatives del poble i lògicament a l’Institut La Serra, però que clar això calia, dins de les 
nostres  possibilitats,  dins  de  les  nostres  capacitats  i  dins  de  les  nostres  competències  com 
Ajuntament el  conveni que es va presentar vam creure que hi  havia algun apartat en quant a 
obligacions de l’Ajuntament que potser estava una mica sobredimensionat i ara hi ha hagut alguna 
petita modificació, no massa però hi  ha sigut,  doncs considerem que ho tirem endavant i  que 
donem suport al conveni.

Alcalde, Sr. Carles Palau, només recordar que aquest conveni és una reedició del que es va signar 
al 2013 per aquest Ajuntament.

Sra. Rosa Mª Buira, amb algunes varietats, i alguna nova incorporació, perquè la nova llei de la 
il·lusió doncs no estava recollida perquè no estava publicada i no estava en vigència, lògicament 
aquesta nova llei de la il·lusió.

Alcalde, Sr. Carles Palau, actualització de normativa i tot això.

Sra. Rosa Mª Buira, que hem d’adoptar les escoles, també fa referència en aquest  conveni,  i  
curiosament el que he vist ara revisant tot això és que hi va haver un període que no hi havia 
conveni, doncs el conveni anterior era fins al 2015 i aquest comença ara fins al 2020 i al mig hi va  
haver  del  2015 fins  a  aquest  que estem intentant  signar  ara  representa  que  no  hi  ha  hagut  
conveni.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo vull creure, el conveni parla de pròrrogues de dos anys de pròrrogues, 
entenc que es devia prorrogar.

Sra.  Rosa  Mª  Buira,  però  d’alguna  manera  s’hauria  hagut  de  passar  pel  Ple,  m’imagino  que 
hauríem hagut de ser sabedors, no sé si és automàtic això de que es prorroga.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no sé si alguna pròrroga d’algun conveni.

Sra. Rosa Mª Buira, és igual, és anecdòtic això, lo important és que si ara decidim aprovar aquest 
conveni doncs ara estarem dins la legalitat màxima.

Alcalde, Sr. Carles Palau, lo que és cert és que cada vegada que algun d’aquests alumnes entra 
en aquest programa d’escola-empresa si que és cert que signa l’escola, signa no sé si dir-ne 
conveni o document, no sé ben bé quin dir-te, document, l’escola el signa, el signa l’alumne i els  
tutors  o  pares  i  també  signa  l’Ajuntament,  encara  que  l’alumne  no  faci  les  pràctiques  a 
l’Ajuntament sinó que les faci en alguna empresa del municipi.

Sr.  Rosa  Mª  Buira,  perquè  és  el  que  mana  aquest  conveni.  El  conveni  és  perquè  reguli  la 
responsabilitat entre cometes entre l’institut i l’Ajuntament, representa que si hi ha l’Ajuntament 
darrera  ja  és  una  certa  garantia  de  que  aquest  conveni  té  validesa  i  no  estem  fent  coses 
estranyes.

Votació

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  la  projecte  Escola-empresa  Aula  Oberta,  aquesta  s’aprova  per  unanimitat  dels 
membres assistents de la corporació. 

Vots a favor: 
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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 Mª Buira, Sra. Brigit  
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.

DESÈ.  APROVACIÓ  DEL   CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL DEPARTAMENT  DE 
TREBALL,  AFERS  SOCIALS  I  FAMÍLIA  DE    LA  GENERALITAT  DE  CATALUNYA  I 
L’AJUNTAMENT  DE  BELL-LLOC  D’URGELL,  PER  A  LA  PRESTACIÓ  DEL  SERVEI  DE 
CENTRE DE DIA PER A GENT  GRAN DEPENENT    “CENTRE DE  SERVEIS  SOCIALS  DE 
BELL-LLOC D’URGELL”   (Expedient núm. 375/2018)

Atès  que  l’Ajuntament  considera  essencial  continuar  donant  un  servei  d'acolliment  diürn  i 
d’assistència a les activitats de la vida diària de les persones grans en situació de  dependència,  
oferint un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció d’aquestes persones, afavorint la 
recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social i mantenint les persones en el seu 
entorn personal i familiar en les millors condicions possibles. 

Atès l’article  41  de  la  Llei  12/2007,  d’11  d’octubre,  de  serveis  socials,  l’Administració  de  la 
Generalitat de Catalunya i els ens locals col·laboren en l’aplicació de les polítiques de serveis 
socials, d’acord amb les competències respectives, mitjançant els instruments que estableixen la 
legislació general de règim jurídic i procediment administratiu i la legislació de règim local. Així  
mateix, s’indica que aquesta col·laboració interadministrativa inclou l’establiment per conveni de 
fórmules de gestió conjunta dels serveis.

Atès que els articles 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local  
disposen que l’exercici del servei de centre de dia és una competència municipal impròpia i no  
delegada, i així es manifesta en els informes emesos per l’Administració competent per raó de 
matèria i de l’Administració que té atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de la 
Comunitat Autònoma de Catalunya en data desembre de 2016. 

Atès que l’article 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 és voluntat de les parts subscriure el present conveni per tal de posar a disposició del  
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 5 places de centre de dia que l’Ajuntament de 
Bell-lloc d’Urgell té al municipi, d'acord amb els instruments de coordinació interadministrativa que 
preveu el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials,  
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modificat  pel  Decret  176/2000, de 15 de maig,  mentre  no es  faci  el  desplegament  de la Llei  
12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, segons preveu la seva disposició transitòria quarta.

Atès que en data 6 de novembre de 2018 mitjançant Decret  d’Alcaldia núm. 2018-0259 es va 
resoldre  iniciar  el  procediment  d’aprovació  i  formalització  del  conveni  amb  la  Generalitat  de 
Catalunya per la concessió de places de naturalesa pública a les entitats col·laboradores per la 
prestació del servei social especialitzat de Centre de Dia per a gent gran titularitat de l’Ajuntament 
de Bell-lloc d’Urgell i es va trametre la documentació obligatòria per a la sol·licitud de conveni al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

Atès que ha estat redactat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i el 
Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  relatiu  a  la 
prestació del  servei  de centre de dia per a gent gran dependent “centre de serveis socials de 
Bell-lloc d’Urgell”, que consta incorporat a l’expedient. 

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 05 de 
febrer de 2019. 

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

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, per a la prestació del servei de 
centre de dia per  gent gran depenent  “Centre de serveis socials de Bell-lloc d’Urgell”.  Aquest 
conveni figura com annex d’aquest acord. 

SEGON. Notificar  aquest  acord  al  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la 
Generalitat de Catalunya, als efectes corresponents.

TERCER. Comunicar aquest acord a la Fundació Serveis de Suport, 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

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sr. Antonio Rispa, res a dir.

Sra. Rosa Mª Buira, doncs que pel grup de Convergència el Centre de Serveis Socials de Bell-lloc 
d’Urgell, és un servei bàsic i prioritari al nostre poble, per això hi vam treballar intensament per a 
que el poguéssim aconseguir i lògicament també som molt conscients que una vegada les coses 
s’han aconseguit doncs s’ha de fer un manteniment, i això formaria part del manteniment del dia a  
dia.
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Tenir un centre de serveis de qualitat al nostre poble, no fa res més que millorar la qualitat de vida 
de la gent que hi vivim, i això sempre és positiu, a part de millorar la qualitat de vida un centre  
d’aquesta tipologia també afavoreix la cohesió al nostre poble, que això també penso que és una 
fita important que ens hem de plantejar com ajuntament. Per tant des de l’Ajuntament considero 
que estem amb l’obligació de protegir i afavorir en tot el que puguem al centre de serveis, per tant  
tot el suport per part nostra.

Votacions

Es sotmet a votació la proposta d’acord de ple d’aprovació del conveni de col·laboració entre el  
Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Bell-lloc d’Urgell, per a la prestació del servei de Centre de Dia per a gent gran depenent “Centre 
de Serveis Socials 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.

1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

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

ONZÈ. 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 0325/2018.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0001/2019 fins al núm. 0026/2019 ambdós inclosos. 
S’adjunta annex.

ANNEX DECRETS 2019

DECRET NÚM. ASSUMPTE 

DECRET  2019 2019-0001 Convocatòria sessió ordinària ple 2019/01

DECRET 2019  2019-0002 Prorroga pressupostària exercici 2019 (Exp. 501/2018)

DECRET 2019  2019-0003 Convocatòria Junta de Govern  2019/01 

DECRET 2019  2019-0004
Rectificació d'errada de la modificació de crèdit  10/218 (Exp. 
509/2018)

DECRET 2019  2019-0005 Delegació d'alcaldia per absència (Exp. 19/2019)

DECRET 2019  2019-0006 Ordenació de pagaments

DECRET 2019  2019-0007 Atorgament targeta d'aparcament  (Exp. 21/2019)

DECRET 2019  2019-0008 Aprovació factures desembre 

DECRET 2019  2019-0009
Resolució contracte administratiu especial Bar la Cultural . Execució 
forçosa (Exp. 291/2018)
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DECRET 2019  2019-0010 Llicència aigua i clavegueram (31/2019)

DECRET 2019  2019-0011 Concessió d'ús funerari de dos nínxols (Exp. 33/2019

DECRET 2019  2019-0012 Llicència urbanística (Exp. 279/2018)

DECRET 2019  2019-0013 Comunicació urbanística (Exp. 14/2019)

DECRET 2019  2019-0014 Llicència urbanística (Exp.425/2018)

DECRET 2019  2019-0015 Primera ocupació (Exp. 259/2018)

DECRET 2019  2019-0016 Llicència urbanística (Exp. 293/2018)

DECRET 2019  2019-0017 Llicència aigua i clavegueram (Exp. 312/2018)

DECRET 2019  2019-0018 Reversió de nínxol (Exp. 44/2019)

DECRET 2019  2019-0019 Comunicació urbanística (Exp. 37/2019)

DECRET 2019  2019-0020 Ordenació pagaments desembre

DECRET 2019  2019-0021 Aprovació Nòmines gener

DECRET 2019  2019-0022 Aprovació padrons fiscals guals i cementiri (Exp. 59/2019)

DECRET 2019  2019-0023 Aixecar reparament lloguer de magatzem (Exp. 30/2019)

DECRET 2019  2019-0024
Modificació pressupost per Incorporació de romanents de crèdit 
(Exp. 65/2019)

DECRET 2019  2019-0025 Arrendament magatzem per adjudicació directa (Exp. 30/2019)

DECRET 2019  2019-0026 Aprovació sol·licitud de subvenció IEI (Exp. 61/2019)

Donar  compte  de  les  Actes  de  les  Juntes  de  Govern  i  dels  acords  adoptats  de  data:  20  de 
novembre de 2018. S’adjunta annex.

ANNEX JUNTES DE GOVERN

DATA ACORDS

20/11/2018
2.- Revisió periòdica de l’autorització ambiental i del canvi de classificació activitat 
(exp. 135/2018)

(11/18)
3.- Estimació parcial del recurs de reposició contra l'acord de Junta de Govern local 
de  declarar  el cessament  de l'activitat de bar (Exp. 297/2017)

El Ple es dona per assabentat.

DOTZÈ.-  DACIÓ  EN  COMPTE  DE  LES  RENDICIONS  FETES  AL  MINISTERI  D’HISENDA: 
INFORMES  TRIMESTRALS  DEL  PERÍODE  MIG  DE  PAGAMENT  A  PROVEÏDORS  4T 
TRIMESTRE DEL 2018 I DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST AL FINAL DEL 4T TRIMESTRE 
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. 
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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: 
QUART TRIMESTRE 2018: 

Pagaments realitzats en el trimestre:  161.851,51 euros
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 192.955,45 euros

Seguidament  s’informa  del  període  mig  de  pagament  de  l’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell  
equivalent  al  quart  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 
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 4t. TRIMESTRE 2018: 4,75 dies

En virtut del que estableix l'article 16 de l'Ordre HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es 
desenvolupen  les  obligacions  de  subministrament  d'informació  previstes  en  la  Llei  Orgànica 
2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  adjunt  remeto  les 
dades  d'execució  del  pressupost  corresponent  al  final  del  quart  trimestre  de  l’exercici  2018,  
resultant el següent Informe d'Avaluació de compliment dels objectius que preveu la Llei Orgànica 
2/2012,  i  que  suposen  que  en  el  Pressupost  de  les  entitats  que  formen  part  del  sector  
Administracions Públiques d'aquesta Corporació:

a) Es compleix l’objectiu d'estabilitat pressupostària. 
b) Es compleix l’objectiu de la regla de la despesa. 
c) Es compleix el nivell de deute viu.

El Ple es dona per assabentat. 

TRETZÈ. MOCIONS

No hi ha mocions.

CATORZÈ. PRECS I PREGUNTES

Sr. Miquel Campàs, sobre les factures que ja li vaig demanar per segona vegada, potser no em 
vaig expressar prou bé, i torno a fer la petició, una és la del JARDITEC, que era un projecte de 
jardineria per part de l’empresa, i era un projecte urbà de gestió urbà per valor de 2.985,00 €, jo  
vaig demanar la factura, em vaig equivocar, diem-ho així, però em pot fer arribar el projecte de la 
certificació? 

Alcalde, Sr. Carles Palau, entregar una còpia del projecte al Sr. Miquel Campàs i al Sr. Antonio 
Rispa.
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Sr. Miquel Campàs, aquest projecte que val 2.985,00 € s’han fet tres pressupostos també, perquè 
em sembla que la Llei de contractes actual és de 2.492,00 € màxim, a partir d’aquí s’han de fer  
tres pressupostos.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no et puc contestar, m’ho apunto.

Sr. Miquel Campàs, no a la Secretària, a l’Elena, ho saps? 

Secretària-interventora, ho desconec, si en aquest cas es van demanar tres pressupostos.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo et contesto al teu correu o per escrit.

Sr. Miquel Campàs, d’acord, perfecte.

Alcalde, Sr. Carles Palau, perquè no me’n recordo sincerament.

Sr. Miquel Campàs, llavors com que el projecte ja el tinc, cap problema, només és per respondre’m 
si realment per part de la secretària o per part vostre, hi havia tres pressupostos per part vostra. I  
després seguint amb el mateix, l’obra que es va fer de llums al sector Can Gomà, canviar un 
sector de llums, suposo que també hi devia haver tres projectes.

Alcalde, Sr. Carles Palau, tres pressupostos.

Sr. Miquel Campàs, tres pressupostos perdó, amb un projecte, el projecte me’l pots fer arribar.

Alcalde, Sr. Carles Palau, els tres pressupostos també.

Sr. Miquel Campàs, sí, si-us-plau, jo tinc un projecte que em vau fer arribar, el que passa és que  
he tingut  un problema d’aigua. El  projecte que hem vau fer  arribar es canviava un sector  de 
làmpares de llums però les del seu carrer no es canviaven allí, es modificaven i es lo que ara, com 
que he vist que estan canviades i també s’ha canviat el tipus de lluminària a veure si correspon, es 
a dir, poder veure el projecte i després els tres pressupostos que són de rigor ja que parlem d’una 
quantitat de més de 18.000 euros.

Alcalde, Sr. Carles Palau, t’enviaré el projecte, els pressupostos i ara no et sé dir, si és un informe 
o un correu electrònic del tècnic redactor, perquè al projecte fica canviar lluminàries d’un sector i  
de l’altre sector et diu canviar la bombilla.

Sr. Miquel Campàs, sí, al projecte que em vas passar sí. 

Alcalde, Sr. Carles Palau, les propostes que ens van fer els tècnics va ser pel mateix preu canviar  
les lluminàries de tot arreu.

Sr.  Miquel  Campàs,  sí,  però  aquí  hi  ha  un  tipus  de  llumenera  i  ara  voldria  saber  les 
característiques de les que hi ha que és el que desconec, només és senzillament per comparar 
aquestes llums.

Alcalde, Sr. Carles Palau, t’ho faig arribar.

Sr. Miquel Campàs, després a la Junta de Govern que ens vau passar ara al mes de gener, al Ple 
del mes de gener, vostè diu que sobre el Pla de gestió urbà s’aprovarà, ara el passarem per Junta  
de Govern, la setmana vinent i farem arribar una còpia una vegada estigui aprovat per la Junta, és 
un anàlisis de les zones verdes; suposo que això ha passat per Junta de Govern.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, si, però no s’ha aprovat al final, s’ha donat compte a la Junta de Govern,  
no s’ha aprovat.

Sr. Miquel Campàs, no s’ha aprovat, és que lo meu dubte és que si en aquest Ple del mes de 
gener, ens passeu la Junta de Govern del mes de novembre, i estem al febrer, seria al gener que 
l’hauríem  de  tenir,  clar  anem  algo  endarrerits  de  Juntes  de  Govern  que  nosaltres  puguem 
visualitzar.  Si  aquest  està  d’aquí  dos  o  tres  mesos  estarem en  campanya  electoral  quan  ho 
veurem, llavors.

Alcalde, Sr. Carles Palau, quan veureu el que?

Sr. Miquel Campàs, la Junta de Govern.

Alcalde, Sr. Carles Palau, la Junta de Govern, ja ho he dit abans, però segurament ho veureu 
d’aquí una setmana, perquè la setmana que ve o l’altra, quan hi ha Junta? 

Secretària-interventora, la setmana que ve.

Alcalde, Sr. Carles Palau, la setmana que ve hi haurà Junta, la qüestió és com sempre, fins que no  
aprovem un acta no us podem enviar-la.

Sr. Miquel Campàs, ara estem al febrer, és a dir.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ara us enviarem l’acta del gener.

Sr. Miquel Campàs, i la del desembre.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no hi va haver.

Sr. Miquel Campàs, no.

Alcalde, Sr. Carles Palau, clar al gener us vam enviar l’acta del novembre, entre el novembre i el  
gener no hi va haver cap Junta.

Sr. Miquel Campàs, jo comptava que al desembre hi havia.

Alcalde, Sr. Carles Palau, només hi ha Junta si hi ha coses a aprovar, si només hem de reunir-nos  
per parlar, no fem acta ni Junta. De fet no assisteix ni la secretària quan fem aquestes reunions,  
només fem acta quan hi ha coses per aprovar.

Sr. Miquel Campàs, jo ho dic perquè comptava desembre. Abans ja has contestat lo de l’exposició 
pública del camí que està endavant, també volia preguntar-t’ho.

Alcalde, Sr. Carles Palau, avui mateix.

Sr. Miquel Campàs, ja m’ho has dit. I després una petició que també al començament hem aprovat 
l’acta del mes passat del Ple, hem aprovat el Ple, perdó no l’acta, si ens la poguéssiu fer arribar, 
com que s’ha d’escriure igual si ens la poguéssiu fer arribar abans dels tres o quatre dies, perquè  
se’ns ajunta tot als quatre dies últims, s’ha d’escriure igual, la Secretària l’haurà de fer o el dia 
quinze o vint d’aquest mes o la vigília, ho dic perquè la del gener, hi havia poquet, que és el que he 
dit, se n’ha avançat, però escrivint aquesta hi haurà una mica més de feina, perquè revisar-la. 

Alcalde, Sr. Carles Palau, la d’avui.
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Sr. Miquel Campàs, sí la d’avui, només si pot ser, per poder-la mirar més exacte, sinó em toquen 
uns caps de setmana molt dolents, senyora Secretària.

Secretària-inverventora, jo ho faig durant la setmana aquella per revisar-la, no et puc dir més.

Sr. Miquel Campàs, d’acord, si es pot fer abans, pues endavant. Res més.

Sr. Antonio Rispa, jo voldria preguntar una cosa, si saps com està el tema d’allà dalt de la Pineda, 
si hi ha assegurança, si arreglaran les taules.

Alcalde, Sr. Carles Palau, crec que les han arreglat.

Sr. Miquel Amorós, sí.

Alcalde,  Sr.  Carles  Palau,  estan arreglades  per  part  de l’empresa que va arreglar  els  arbres. 
Sincerament fa dies que no hi pujo.

Sr. Ramon Cònsola, és referent al tema del camí de Pelagalls que he vist el Decret que heu fet per 
poder  contractar-lo,  però  clar  aquí  aquest  Decret  només  es  limita  a  l’import  que  es  treu  del  
projecte, llavors es suposa que ens mantindrem amb el compromís que vam, bueno, que nosaltres 
vam aprovar aquest projecte a canvi de que se’n fessin unes millores que entenien que eren més 
que interessants casi obligades fer-les per la vida d’aquest camí, i aquí no les veig a cap lloc.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si et fixes al pressupost, al projecte pressupost hi eren, pavimentació 
camins 5.500 euros, crec recordar és per això, el compromís hi és.

Sr. Ramon Cònsola, era algo més de cinc mil euros.

Alcalde, Sr. Carles Palau, sí, perquè les dos primeres millores.

Sr. Ramon Cònsola, nou mil o onze mil, ara no me’n recordo.

Alcalde, Sr. Carles Palau, les dos primeres millores ja s’incorporen, ja es donen per fet que ens les 
faran, si pots demà consultar la licitació, veuràs que estan les tres millores posades, el compromís  
hi és, o sigui el compromís és que es faran.

Sr. Ramon Cònsola, jo com que he vist el  Decret i  no he vist el  demés, la meva obligació és  
preguntar, a partir d’aquí.

Alcalde, Sr. Carles Palau, la qüestió és, el Decret, encara no hem fet el tancament i no podem 
incorporar  romanents,  fins  que  fem  el  tancament,  en  aquest  cas  concret,  com  que  tenim  la 
inversió, la subvenció directa de la Generalitat podem fer aquest Decret incorporant abans, no sé 
si m’he equivocat.

Secretària-interventora, si, està bé. 

Alcalde,  Sr. Carles Palau,  per  això,  en canvi  els altres diners, com que encara no hem fet  el  
tancament, no podem incorporar aquell romanent.

Sr. Ramon Cònsola, però ara la pregunta tornem al mateix, un altre cop, en aquest cas, si d’aquí 
deu dies s’adjudica, el camí i part de les millores les accepten, però part de les millores no entren,  
com ho farem això, s’haurà de fer una modificació per pagar aquestes millores.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, es suposa que mentre duri tot això haurem incorporat el romanent de 
l’any passat i es pagaran, com que l’expedient s’ha iniciat l’any passat i hi havia crèdit l’any passat 
quan es va iniciar l’expedient, per tant no tenim problema de quedar-nos sense crèdit ara.

Sr. Ramon Cònsola, un altre tema, en aquest cas és un tema que penso que crec que hi heu ficat 
mà, però se us ha d’ensenyar la targeta groga o casi vermella ja directa pel  tema, parlo dels  
col·legis, al final s’ha arribat per una queixa de les mares, degut de tal com estaven les saboneres, 
estaven plenes de moho, les tapes dels wàters i que els nens quan arribaven a casa dient que no 
volien anar a fer pipi i  a rentar-se les mans allà, perquè estava tot molt brut, estic parlant del  
col·legi, si no tinc mal entès, tu senyor alcalde has anat allà per veure-ho in-situ i has obrat, crec 
que això és una mica de negligència i de seguiment, perquè penso que un col·legi on van crios  
molt petits, s’ha d’estar molt a sobre i aquestes coses no passen, més que res perquè no es pugui  
agafar cap tipus d’infecció i que hagin de ser els crios els que hagin d’encendre la llum d’alerta,  
també és una mica penós.

Referent un altre tomb a tot el mateix que estic parlant del tema d’ensenyament, no fa gaires dies, 
la regidora aquí ens proposava que pel tema de la gent, que tenien problemes econòmics i tal, que  
modifiquéssim el tema de l’ordenança i curiosament, estic parlant d’una afectació a una persona 
directa a la meva família, i no ho dic perquè hagi sigut a la meva família, perquè segons em va dir  
el meu fill, el senyor alcalde, li va dir que això era habitual ara, entenc que aquestes coses no es  
poden fer, perquè si ve una persona, i explicaré, el meu fill per un tema tècnic del banc, li van 
retornar el  rebut  un dia, un dia, un, quan va venir  a fer el  pagament,  ja se li  entrega la carta  
signada per l’alcalde de morós, que queda registrat a l’Ajuntament, d’entrada això és molt lleig;  
segona ja no més pel  meu fill,  el  meu fill  segurament  no té problemes econòmics,  és  si  una 
persona si estem dient que una persona amb problemes econòmics se l’ha de respectar, home el 
que no està bé, és que per un dia que no pagui li fotin la carta als morros, ja no l’estem respectant, 
quan el nostre sistema, era si un no pagava, se li donava un temps de termini, se l’advertia i se li  
feia pujar  aquí  a parlar amb l’alcalde o amb la regidora en concret  i  si  aquella persona tenia 
problemes econòmics se li intentava arreglar o facilitar-li el pagament, o s’analitzava si al final ho  
podia pagar la persona aquella, quan explicava realment lo que li estava passant, per tant entenc  
que per un cantó estem venent un producte, però per l’altre cantó passem la falç, així ras i pla, 
perquè no s’entén quan tu expliques a la gent que per un dia d’impagament et fotin la carta als 
morros això no ho fan enlloc, però bueno aquí a Bell-lloc pel que es veu s’ha canviat el sistema.

L’altre tema és que allà al polígon s’ha tirat, se suposa que ho trauran, hi ha un munt de runa, de  
formigó, que això ho hauran fet els de l’INCASOL, se suposa que ho trauran, ho dic perquè clar hi  
ha gent que està comentant que estan tirant runa gent del poble, que és mentida, el que està tirant 
runa se suposa que han sigut els de les obres del polígon, per tant, llavors crec que s’han de fer  
dos coses, una explicar que realment són els del polígon que se’ls hi ha deixat deixar el formigó 
aquell, i segona dir-li a l’INCASOL que ho tregui.

I l’altre és el tema dic l’AMSA, perquè és el que em ve al cap, suposo que allò, em vau dir que 
havíeu enviat una carta de paralització a la urbanització, però el que estic veient és que allí hi ha  
activitat, llavors, la pregunta és se’ls hi ha donat algun permís d’activitat a aquella gent o estant allí 
d’alguna manera, perquè la urbanització, de moment està tot paralitzat.

Alcalde, Sr. Carles Palau, pel que fa al tema del morós, impagament, bé no és que el declarem 
morós, senzillament s’informa de que el banc ens ha retornat el rebut, aquella carta l’únic que diu 
és que, informem que se’ns ha retornat el rebut i us agrairíem que féssiu el pagament i no es fa  
per només un dia, la carta com a mínim han passat quinze dies, perquè és quan el banc informa a  
l’Ajuntament de que hi ha hagut aquest retorn, és quan l’Ajuntament fa aquesta carta. Referent al 
tema si aquesta és una novetat d’aquesta legislatura o no, jo pel que recordo quan vaig arribar 
aquí, ningú em va preguntar si aquest sistema l’instauràvem o si ja venia d’abans, sincerament em 
vam passar el primer dia la carta, que és això, doncs és una persona que allò... Jo no entro a 
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valorar  si  és  per  qüestions  econòmiques,  si  és  perquè  és  una  qüestió  de  que  el  banc  s’ha 
equivocat, a mi m’ha passat un munt de vegades, jo tinc la hipoteca en un banc a “La Caixa” i tinc  
un altre compte en un altre banc, i m’he de recordar cada més que el dia 29 ó 30 passar diners  
d’un puesto a l’altre, hi ha vegades que me n’oblido i pago les conseqüències, i és coses que 
passen, amb això valorar que estem acusant de morós a una persona no, senzillament se l’informa 
de que hi ha hagut aquest retorn i li demanem que prengui les mesures, evidentment si això ens  
trobem que és repetitiu mes darrera mes, evidentment es parla amb aquesta gent, i escolta, de fet 
no ens ha passat mai en aquests quatre anys que estic jo aquí a l’Ajuntament, per tant jo lo de  
morós, jo en cap moment s’ha acusat a aquesta persona de morós.

Lo de la runa al polígon, evidentment són les restes de les obres que està fent INCASOL, pel que 
em consta ho estan deixant en una parcel·la que és propietat seva, i evidentment quan acabin les  
obres tot allò ha de desaparèixer, se’ls hi ha fet una petició, i és que tot allò és formigó que no  
conté ferro,  perquè no hi  ha mallazo,  la seva intenció era picar-ho i  endur-s’ho com a grava, 
nosaltres hem demanat que ho piquin i ens ho donin al poble, la seva resposta ha sigut que sí;  
esprem que ho trinxin tot cop a grava, i que la puguem utilitzar o per camins o el que sigui.

Pel que fa a l’AMSA, em consta que teniu còpia del Decret de paralització de les obres.

Sr. Ramon Cònsola, sí, per això.

Alcalde, Sr. Carles Palau, i si hi ha activitat, prendre’m mesures, una cosa es va presentar aquí  
una  comunicació,  com  saps  la  normativa  pel  tema  d’activitats  ha  canviat  i  ara  hi  ha  tipus 
d’activitats que només cal que facis una comunicació prèvia i ja pots començar.

Sr. Ramon Cònsola, però, si hi ha un problema urbanístic.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si hi ha un problema urbanístic, s’ha de fer la revisió i no autoritzar, bé  
no autoritzar no, perquè la comunicació no necessita autorització, però se li ha de dir, noi, primer  
has de fer el tema urbanístic, abans de començar l’activitat.

Sr. Ramon Cònsola, perquè sinó no entenc, per aquesta regla de tres, bueno pues mira totes les 
urbanitzacions podien fer el  mateix,  podrien fer-se el  xalet,  viure i  després ja anirem fent,  ara 
ficarem un bordillo, després ficaré una farola.

Alcalde, Sr. Carles Palau, un xalet construir-lo de nou, que aquí que la nau ja hi és.

Sr. Ramon Cònsola, jo penso que vosaltres com equip de govern heu de vetllar això, i per tant, que 
és el que toca.

Alcalde, Sr. Carles Palau, hi estem a sobre, sinó no haguéssim fet el Decret de paralització de les 
obres.

Sr. Ramon Cònsola, sí, però bueno, pot estar paralitzat, però l’altre pot continuar la seva activitat i  
si no es continua, com tu has dit molt bé, hi ha activitats que si no diu res, pots anar fent i ja estàs 
legal.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no cal dir res, perquè la comunicació és lo que té.

Sr. Ramon Cònsola, sí, sí ja està, però aquesta està infringit la normativa urbanística, això és greu, 
jo penso que està afectant a la vorera.

Alcalde, Sr. Carles Palau, per això estem a sobre des del primer dia, en aquest cas.
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Sr. Ramon Cònsola, esperem que les coses continuïn així. Referent a l’anterior, torno a dir, un dia, 
no quinze, un.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ho comprovaré i t’ho faré saber, cap problema.

Sr. Ramon Cònsola, penso que lo de morós jo ho he dit d’una manera, perquè tinc una manera 
d’expressar-me però és com aquell, avui em pots dir lladre o ets una persona que acostumes a  
canviar  les  coses  de  puesto,  les  dos  poden ser  lladres,  que m’entens,  vull  dir  un  ho pot  dir 
finament, però jo tinc aquesta manera d’expressar-me i potser perquè ho sento dir, i ho dic d’una 
manera una mica bravucona, perquè soc pagès, que m’entens, amb tot el respecte pels pagesos, 
que em sento amb orgull de ser pagès, hi ha persones que han anat més a estudis, són més fins, i  
llavors clar diuen coses més ajustades al diccionari.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo també entenc que hi ha gent que no li agrada rebre aquest tipus de 
cartes, i ho entenc perfectament, una cosa, se li va donar en mà, perquè va donar la casualitat de  
que encara no s’havia anat a repartir no és que es tingués allí al calaix per donar-li.

Sr. Ramon Cònsola, la resposta que m’has donat és de director de banc, una persona que, el  
director de banc te diu pagues o t’executo, però si jo tinc una amistat amb una persona que el tinc 
de llogater i sé que és una bona persona i no em paga, no li diré que l’executo, jo parlo amb ell,  
això són dos persones que s’entenen. Penso que aquí en un poble, que som dos mil cinc-cents, no 
arribem, dos mil quatre-centes i pico de persones, això és una comunitat de veïns, és un poble 
petit i ens coneixem tots i tots ens coneixem i quan hi ha un problema, penso que no cal, i no ho 
dic pel meu fill, em dona igual, t’ho dic de veritat, no ho dic pel meu fill, ho dic per la manera de ser,  
perquè ara ha sigut el meu fill, i demà passat potser un altre, quant surt la carta del registre, allí  
queda fitxat, lo mateix va passar amb les pintures d’aquella famosa boda. Se’ls hi va enviar una 
carta, diràs perquè van pintar la farola, o el que fos, aquelles persones hi havia algun que era  
mosso d’esquadra o el que sigui i va quedar registrat i està registrat.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ja es va venir a queixar i ja vam parlar.

Sr. Ramon Cònsola, ja està aquí registrat, m’entens, jo penso que abans d’arribar aquí, home som 
persones, vivim en una comunitat i ens coneixem tots, això és com aquell que diu, patapam, home 
patapam, no sé...

Alcalde, Sr. Carles Palau, perdona, si ets mosso d’esquadra i et sap greu que t’enviïn una carta 
d’aquestes, també t’ha de saber greu pintar el mobiliari públic.

Sr. Miquel Campàs, no ho ha dit això, no ho ha dit això.

Alcalde, Sr. Carles Palau, home a veure diu que era mosso d’esquadra i va sortir retratat.

Sr. Ramon Cònsola, però jo penso que les coses...

Alcalde, Sr. Carles Palau, potser hagués tingut que ser el que tingués més seny de tots els que hi  
anaven en aquella carreta.

Sr. Ramon Cònsola, perdona, no retiro la paraula de lo de director de banc, la mantinc igual, ets  
una persona freda i per tant, jo soc potser una persona més afable i intento que si algú ha patinat,  
podem patinar tots, i  tots hem sigut  joves i  en un moment puntual,  pues als que ens agrada  
divertir-nos, pues quan hem sigut joves hem patinat, perquè desgraciat el que no ha patinat, vol dir  
que ha tingut mala joventut també.

Alcalde, Sr. Carles Palau, amb això estic totalment d’acord.
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Sr. Miquel Campàs, jo sí, perquè s’ha anat parlant, ara de les converses de les últimes, d’aquesta 
empresa que hi ha al magatzem, m’agradaria que afectava a aquell magatzem que estàvem dient, 
si pot ser rectificar-ho, aquesta paraula, canviar-ho.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ho fiquem PAU 11, el que és.

Sr. Miquel Campàs, vull dir que una, dos per aquell tema que es parlava d’aquesta carta per un dia  
o d’impagament,  m’agradaria explicar  que nosaltres,  el  nostre equip de govern quan hi  érem, 
d’impagaments d’aquests n’hi havia hagut molts i no havíem arribat mai, mai i no d’un dia ni de  
dos, gairebé d’uns mesos a uns altres temes, com rebuts d’aquest tipus o d’inclús d’aigua o d’uns 
altres aspectes, maneres de rebuts, que no podien pagar o se’ls hi havia passat el pago, pues el 
que  fèiem,  és  el  que  diu  el  Ramon,  els  cridàvem,  parlant-n’hi  senzillament  parlant-n’hi  i  es 
comprometien i així ho feien al temps que ens deien executaven el pago, però mai, mai se’n un  
poble, que demà ens trobarem pel carrer, havíem fet una carta d’aquestes, per un motiu, com diu  
el Ramon, queda registrada, lo del mosso el Ramon t’ha dit, és un mosso més exemple, no, el 
problema, no perquè sigui mosso ha de ser exemple, l’exemple ja el dona, però aquella carta,  
queda registrada de per vida, és aquest el problema, que surt amb un segell de l’Ajuntament i això 
s’ha d’intentar evitar quan és una cosa que no té més importància que allà, per a mi. Per tant crec,  
que abans de fer una carta d’aquestes es crida a la persona o les persones afectades. I per tercer 
punt, que m’heu donat això, ho he mirat ràpid, la última pàgina em la podeu enviar més petita,  
perquè la meitat de les lletres s’han perdut pel camí. Ho he mirat pel damunt no he mirat com està 
de dins, està retallada i hi ha alguns conceptes que no es poden llegir.

Alcalde,  Sr.  Carles  Palau,  jo  només  per  matar  el  tema  del  segon  comentari  que  has  fet,  
evidentment la carta queda registrada, del tema dels impagaments i  tal, també queda registrat 
l’impagament, a la comptabilitat de l’Ajuntament constarà que s’ha retornat aquell rebut i que s’ha  
de tornar a emetre.

Sr. Miquel Campàs, no surt mai lo mateix.

Alcalde, Sr. Carles Palau, és el mateix, queda registrat.

Sr. Miquel Campàs, els comptes de l’Ajuntament poca gent hi aniran a mirar d’aquí cinc anys, 
aquella carta si la poden mirar, ja sabran on és, no es recordarà ningú.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si algú vol mirar, pot buscar per tots els racons.

Sr. Miquel Campàs, per mi no és el mateix.

Sr. Ramon Cònsola, si algú vol buscar, vol dir que va a per tu.

Alcalde, Sr. Carles Palau, per això, lo mateix.

Sr. Ramon Cònsola, no és el mateix.

Sra. Rosa Mª Buira, jo voldria tornar a insistir en lo de la neteja de l’escola, sabeu que és un tema  
una mica sensible per mi, penso que de la mateixa manera que si demanen que es posi en marxa 
l’ascensor, hem de fer mans i mànigues per posar-li i si demanen que s’ha fet malbé qualsevol 
cosa, doncs lògicament hem de fer un esforç, des de l’Ajuntament crec que s’ha de fer un esforç 
per controlar la neteja diària, no ho sé, hi ha molts sistemes i molts mecanismes, però si que 
confiem amb les empreses que tenen la responsabilitat de fer la neteja de l’escola cada dia, però 
la  responsabilitat  de  vegades,  si  va  acompanyada  d’una  revisió  o  d’una  responsabilitat  més 
acurada per part de l’Ajuntament doncs això les coses funcionen millor, lògicament a l’escola ja hi 
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ha uns  responsables que ja fan saber  quan la neteja  no és  correcta  però penso que des de 
l’Ajuntament s’ha de vetllar molt curiosament, perquè la neteja és algo important en una escola, i ja 
sabem que és molt gran i que hi ha moltes coses, però hi ha unes coses bàsiques que han d’estar  
netes, cada dia, i si no ho estan, algú ha de vetllar perquè, i clar si no ho vetllem ningú, lògicament  
no.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo referent a aquest tema, estic bastant dolgut, i et diré perquè, hi ha un 
diàleg fluid, almenys és el que penso jo o el que creia fins ara amb el personal de l’escola, quan hi  
ha algun problema, cop de telèfon, quan des de l’Ajuntament s’ha necessitat algo, cop de telèfon, 
visita allà, pim pam, i el que m’ha molestat de tota aquesta història i tot el respecte que els hi tinc  
als professionals de l’escola, i més perquè a casa meva, tinc una professional de l’educació que 
crec que a part de ser la meva parella es mereixen com a professionals un respecte, lo que no 
potser es que ens enterem de Consell Escolar a Consell Escolar o que comencin a voltar fotos pel 
WhatsApp, m’han dit  que volten,  jo no ho he vist,  quan hi  ha aquest  diàleg, no diari,  però si 
setmanal  amb els  professionals  de l’escola.  De la mateixa manera que s’han fet  fotos de les 
saboneres i guaita com estan les saboneres i tal, jo és que les vegades que he anat allí a l’escola i  
suposo que la Nadir també pel que hem parlat, ningú ens ha dit mai, escolta és que aquestes  
saboneres fa molt temps que no les fem anar, traieu-les, i això és una cosa que de tota aquesta  
història m’ha dolgut, al moment que ens hem donat compte i ens hem assabentat s’han tret, això si 
ens haguessin trucat al setembre, si se’ns hagués dit fa temps, no haguéssim esperat ni a un 
Consell Escolar ni a que les mares haguessin anant fent fotos, ni passar-les per WhatsApp, perquè 
estic d’acord amb tu que un dels temes importants en una escola, i més una escola que és una 
escola infantil és la neteja, perquè els crios foten les mans a tot arreu i ja tenen prou accés a 
microbis i infeccions per a que a sobre els hi facilitem, val i és un tema que realment. Per un cantó  
estem prenen totes les mesures necessàries i  per l’altre em dol que no hi hagi hagut aquesta  
comunicació igual que amb altres temes amb el personal de l’escola, així de clar t’ho dic.

Sra. Rosa Mª Buira, el que passa és que la comunicació ha de ser en els dos sentis, perquè 
lògicament el que un responsable de l’Ajuntament, d’ensenyament o d’educació el que no pot fer  
és de Consell Escolar a Consell Escolar, lògicament tots tenim feina i les obligacions laborals que 
hem de compartir amb les de regidors, lògicament ens obliguen i ens marquen unes prioritats, però 
el regidor o qui sigui de tant en tant s’ha d’anar a supervisar.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no estic d’acord amb tu, em consta que la Regidora d’educació, la Nadir  
hi va de tant en tant, és un tema pel que també més em dol, a part de les trucades telefòniques hi  
ha les visites presencials i les que jo faig als matins que és l’horari que tinc jo a l’Ajuntament, a part  
hi són elles, que és bàsicament als matins i no s’havia globalitzat mai aquest problema.

Sra. Rosa Mª Buira, jo em poso en lo d’ensenyament perquè penso que bueno que el regidor en 
aquest cas doncs ha d’estar pendent i ha de fer les visites que faci falta, però exactament el mateix 
que qualsevol altre regidor, que per això som regidors no, perquè la nostra àrea de la que som 
responsables doncs funcioni lo millor possible, i el regidor d’obres ha de vetllar perquè les obres 
que estan funcionant, doncs vagin com han d’anar i el regidor de sanitat doncs ha d’anar a alguna 
visita al consultori, el d’esports al pavelló hi ha de fer més d’un viatge i totes aquestes coses, per 
tant, com a feina nostra dels gestors de l’Ajuntament, penso que hem d’intentar que funcioni tot el 
poble lo millor possible i això genera feina, i genera viatges i genera visites, però és el que ens  
toca.

Alcalde, Sr. Carles Palau, estem totalment d’acord Rosa.

Sr. Ramon Cònsola, jo referent al que has dit crec que et dol, perquè a mi també em doldria, si fos  
l’alcalde, però lo que ens està arribant a nosaltres no és el mateix que estàs dient tu, a nosaltres 
ens estan dient que a l’Ajuntament ja els hi havien avisat, llavors clar a partir d’aquí, jo no sé qui 
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diu la veritat, els uns o els altres, la qüestió és que bueno, ja ho heu arreglat i ja està, per això us  
he dit que no sé si ensenyar la vermella o la groga.

Sra. Rosa Mª Buira, de moment deixem-ho en la groga.

Sr. Ramon Cònsola, però perquè a nosaltres ens estava arribant que l’Ajuntament ho sabia i no  
feia res, clar i és molt penós, com tu has dit, a mi també em sap greu que la canalla a casa diguin 
“que no vas al wàter, no allà no”, i a part una altra cosa els crios de grans fan el que aprenen ara 
de petits, si tu a un crio li ensenyes a menjar fruita de petit, quan serà gran menjarà fruita, si tu li  
dones un brioix cada dia, tranquil a la bolleria.

Alcalde, Sr. Carles Palau, amb això estem d’acord.

Sr. Ramon Cònsola, doncs ja està, clar si veuen això.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si hi ha un moment en que s’han de formar és en aquesta edat, perquè a 
més, més endavant ja no pots.

No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-dues 
hores i cinquanta-sis 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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