
06/19 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 15 de maig de 2019

Identificació de la sessió

Núm.: 06/2019 
Caràcter: Ordinària 
Data: dimecres, 15 de maig de 2019
Horari: de les 21:00 a les 21:50 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 15 de maig 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  les  actes  anteriors  (21/03/2019,  03/04/2019  i 
29/04/2019)

2n.  Expedient 196/2019. Aprovació conveni col·laboració Ajuntament i Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell sobre Programa Treball i Formació 2018.
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3r. Expedient 249/2019. Subvencions sol·licitades a una altra administració programa FEDER 
creixement sostenible 2014-2020.

4t. Expedient  02/2016  PMU-10  MITJANA.  Aprovació  d’un  pla  de  millora  urbana.  Iniciativa 
privada.

5è. Dació en compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de Junta de Govern Local.

6è. Dació en compte de l’aprovació de la liquidació dels pressupost exercici 2018 per Decret 
alcaldia.

7è. Dació  en  compte  de  l’informe  d’intervenció  establert  en  l’article  15.6  del  Reial  Decret 
424/2017, de 28 d’abril, sobre el règim de control intern del sector públic local.

8è. Dació en compte del grau de compliment dels criteris previstos en la Disposició addicional  
setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre inversions financerament 
sostenibles.

9è. Dació en compte de les rendicions trimestrals al Ministeri d’Hisenda: informe trimestral del  
període mig de pagament a proveïdor 1r trimestre 2019.

10è. Mocions.

11è. 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.

Alcalde, Sr. Carles Palau, hi ha una moció presentada pel grup de Convergència PDeCAT, votarem 
la inclusió quan arribem a l’apartat de mocions.

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 21/03/2019, el Ple Extraordinari de 03/04/2019 i el  
Ple Extraordinari de 29/04/2019 i resten pendents 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 les actes  del Ple Ordinari de data 21/03/2019, Ple Extraordinari de 03/04/2019 i 
Ple Extraordinari de 29/04/2019.
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Debat

No es produeixen intervencions en aquest punt. 

Votacions 

Es sotmet a votació les actes anteriors, no es formulen observacions ni rectificacions per part dels 
membres assistents  de la Corporació,  es consideren aprovades l’acta del  Ple ordinari  de data 
21/03/2019 i les actes del Ple extraordinari de data 03/04/2019 i 29/04/2019. 

SEGON.-  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DEL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE 
L’AJUNTAMENT  DE    BELL-LLOC  D'URGELL    I  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL  PLA 
D’URGELL  VINCULAT  A  LA  CONVOCATÒRIA  DE  L’ORDRE  TSF/156/2018,  DE  20  DE 
SETEMBRE,  PER  LA  QUAL  S’APROVEN  LES  BASES  REGULADORES  PER  A  LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ 2018

Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya va 
publicar l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de 
les subvencions per al Programa Treball i Formació;

Atès que la Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la 
concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació;

Atès  que  per  part  del  Consell  Comarcal  del  Pla  d’Urgell  es  va  presentar  una  sol·licitud  de 
subvenció  d’acord  amb  la  Resolució  TSF/2265/2018,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  s’obre  la 
convocatòria  per  a  l’any  2018  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  al  Programa  Treball  i  
Formació, regulada per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació;

Atès que mitjançant Resolució de la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, de data 14 de 
desembre de 2018, s’ha resolt atorgar al Consell Comarcal del Pla d’Urgell una subvenció per al  
desenvolupament del programa referit en els següents termes i tal i com es descriu en la memòria 
justificativa:

- PANP:  Treball  i  Formació  adreçat  a  persones  en  situació  d’atur  no  perceptores  de 
prestacions  o  subsidi  per  desocupació  i  preferentment  mes  grans  de  45  anys.  (12 
contractacions de 6 mesos i 15 contractacions de 12 mesos).

- PRGC: Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur destinatàries de la renda 
garantida de ciutadania. (6 contractacions de 6 mesos i 4 contractacions de 12 mesos) 

- DONA: Treball i formació per a dones en situació d’atur. (3 contractacions de 12 mesos) 
- COORDINACIÓ: Accions de coordinació i suport tècnic. (1 contractació de 12 mesos)

És voluntat de l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell acollir-se a  aquest conveni dins del marc d’aquest  
conveni  i  del  contingut  de  la  resolució  de  la  Directora  del  Servei  d’Ocupació  de  Catalunya 
emmarcat en el programa Treball i Formació adreçat a persones aturades, que hagin exhaurit la 
prestació i/o el subsidi per desocupació, i vincular durant el període de 29 de desembre de 2018 al  
31 de gener de 2020, les tasques de neteja i millora de la via urbana i interurbana dels diversos 
municipis de la comarca.

Segons l’ordre seran subvencionables les despeses salarials i de cotització a la Seguretat Social 
derivades de la contractació de les persones participants, d’acord amb els documents justificatius 
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de  la  despesa  i  el  pagament  (nòmines,  TC,  liquidacions  de  les  nòmines,  liquidacions  de  la 
Seguretat Social i liquidacions d’IRPF).

Atès que hi ha una sèrie de despeses que han d’assumir els ajuntaments i el Consell Comarcal i 
que s’adjunta al conveni quadre de previsió de despesa mitjançant annex a la memòria justificativa 
del conveni.

Atès que d’acord amb la documentació justificativa esmentada el cost previst per l’Ajuntament de 
Bell-lloc d’Urgell és de 3.659,00 €.

Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 2019-0110 de data 9 de maig de 2019 s’ha dotat de crèdit 
pressupostari suficient mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions de la mateixa àrea de 
despesa. 

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 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 els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que  
regula la definició i tipus de convenis, la seva eficàcia, el contingut, el tràmit
preceptiu  per  la  seva  subscripció,  l’extinció,  els  efectes  de  resolució  dels  convenis  i  la  seva 
remissió al Tribunal de Comptes;

Atès l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, determina  
com a competències municipals pròpies les següents matèries: apartat b) medi ambient urbà i d) 
infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.  

Atès el 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 (TRLMRLC), article 66 de competències municipals i locals en matèria 
de la protecció del medi; i article 71 d’activitats complementàries punt g) L'ocupació i la lluita contra 
l'atur.

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 23 
d’abril de 2019, que consta incorporada a l’expedient. 

Atès l’informe de la secretària interventora municipal de fiscalització prèvia favorable  emès en 
data 9 de maig de 2019. 
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Considerant necessari contractar persones aturades per realitzar tasques de neteja  i millora de la 
via urbana i interurbana dels diversos municipis de la comarca i el  conveni  interadministratiu de 
col·laboració és el  mitjà més idoni per realitzar-ho, es proposa  aprovar aquest conveni entre el 
Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.

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

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració vinculat a la convocatòria de l’Ordre TSF/156/2018, 
de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per al Programa Treball i Formació 2018, entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament 
de Bell-lloc d’Urgell, juntament amb la memòria justificativa del mateix. Aquest conveni s’adjunta 
com annex. 

SEGON. Notificar l’acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, als efectes corresponents. 

TERCER. 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.

QUART.  Autoritzar  l’Alcalde  de  l’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell  per  a  la  signatura  de  la 
documentació que sigui de menester per a l’aplicació efectiva d’aquest acord.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sr. Antonio Rispa, jo crec que com que és una subvenció i que va bé pel poble, ho trobo molt bé, 
votaré que sí.

Sra. Rosa Mª Buira, nosaltres pensem que tot el que sigui afavorir que la gent que estan a l’atur  
puguin tenir una feina s’entén que és d’obligat compliment que des de l’Ajuntament donarem el 
suport, per tant votarem que sí al conveni.

Alcalde, Sr. Carles Palau, només dir que aquest conveni, és un conveni que s’ha fet al llarg  dels  
anys, hi ha hagut vàries vegades que hi ha hagut gent treballant a l’Ajuntament gràcies a aquest  
conveni, és una continuació del conveni que s’ha fet altres vegades.

Votacions

Es sotmet a votació la proposta d’acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Bell-lloc d’Urgell  i  el  Consell  Comarcal del  Pla d’Urgell  vinculat a la convocatòria de l’ordre 
TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per al a concessió 
de subvencions per al programa de treball i formació 2018; aquesta s’aprova per unanimitat dels 
membres assistents de la corporació. 

Vots a favor: 

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

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.

TERCER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA, LA PARTICIPACIÓ I 
ACCEPTACIÓ  EXPRESSA  DE  LA  PARTICIPACIÓ  EN  EL  PROGRAMA  FEDER  DE 
CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020. 

ANTECEDENTS 

Atès  el  Reial  Decret  616/2017,  de  16  de  juny,  pel  qual  es  regula  la  concessió  directa  de 
subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en 
carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. Aquest va 
ser modificat per Reial Decret 316/2019, de 26 d’abril. 

Atès  el  Reial  Decret  1516/2018,  de  28  de  desembre,  pel  qual  es  modifica  el  Reial  Decret 
616/2017, de 16 de juny, ampliant el seu pressupost i vigència. 

Atesa  la  Mesura  6.  Renovació  de  les  instal·lacions  d'enllumenat,  il·luminació  i  senyalització 
exterior.  Que té  com a  Objectiu  d'actuació  reformar  les  instal·lacions  municipals  d'enllumenat, 
il·luminació i senyalització exterior existents per tal de reduir el seu consum d'energia final i les  
emissions de CO2, mitjançant la millora de la seva eficiència energètica. 

Atès la memòria tècnica de reforma de l’enllumenat públic dels sectors 1, 2, 3, 5, 6 i 7 del municipi  
de Bell-lloc  d’Urgell  redactada  per  SIRIUS Solucions  d'Enginyeria,  que  consta  incorporada  en 
l’expedient. 

Atesa l'Auditoria energètica de la instal·lació d'enllumenat públic del municipi de Bell-lloc d'Urgell 
elaborada per SIRIUS Solucions d'Enginyeria. 

Atès el Pla d'Acció d'Energia Sostenible i el Clima aprovat pel  Ple de l'Ajuntament de Bell-lloc 
d'Urgell en data 13/12/2017. 

FONAMENTS DE DRET 

Article 22.2. e) i ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i article 
52.2. f) i o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament els següents
 
ACORDS: 

Primer.- APROVAR la participació i acceptació expressa del procediment regulat pel Reial Decret 
616/2017,  de 16 de juny,  pel  qual  es  regula  la concessió directa  de subvencions  a  projectes 
singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del 
Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. 

Segon.-  APROVAR  les  actuacions  que  componen  el  projecte  singular  subvencionable 
corresponent  a  la  Mesura  6:  Renovació  de  les  instal·lacions  d'enllumenat,  il·luminació  i 
senyalització exterior, així com la dotació pressupostària per fer-la, valorada en QUATRE-CENTS 
CINQUANTA-DOS  MIL  VUIT-CENTS  VUITANTA-CINC  EUROS  AMB  NORANTA-TRES 
CÈNTIMS,  IVA inclòs (452.885,93 €),  i  desglossada en el  següent  punt  d'aquest  acord,  amb 
exprés compromís d'habilitar crèdit  suficient  per finançar el  projecte plantejat en el  cas que el 
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mateix  resulti  seleccionat  en aquesta convocatòria.  Aquesta aprovació pressupostària es troba 
condicionada a l'obtenció de cofinançament FEDER per dur-la a terme. 

Tercer.-  APROVAR la Memòria descriptiva de les actuacions a emprendre, a la qual es refereix 
l'apartat c) de l'article 12 del  RD 616/2017, la qual,  es identificada i referència com Expedient  
249/2019, Titulada:  MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE 
BELL-LLOC d'URGELL (SECTORS 1, 2, 3, 5, 6 i 7), redactada per Xavier Arqués Grau, de data 3  
de maig de 2019, d'una inversió i despesa elegible total de TRES-CENTS SETANTA-QUATRE MIL 
DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (374.285,89 €), més IVA 
el  21% de  SETANTA-VUIT MIL SIS-CENTS  EUROS AMB  QUATRE CÈNTIMS (78.600,04  €). 
Inversió  i  despesa  total  elegible  amb  IVA inclòs  de  QUATRE-CENTS  CINQUANTA-DOS  MIL 
VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS, IVA inclòs (452.885,93 
€)

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Alcalde, Sr. Carles Palau, abans de donar-vos el pas, un breu recordatori, l’Ajuntament ja es va 
adherir  a  aquesta línia  d’ajudes  FEDER per  millorar  l’enllumenat  de la  Fase IV  que quedava 
pendent, estem esperant la resposta, les consultes que hem fet és que és favorable, l’únic és que 
encara no tenim la resolució, i a l’haver aquesta pròrroga perquè han allargat el termini i han afegit  
diners a aquesta convocatòria FEDER, des de l’Ajuntament s’ha cregut oportú plantejar aquest 
projecte de canviar tot l’enllumenat del poble a LED aprofitant el 50 % de subvenció que dona el 
FEDER, més el 25 % que dona la Diputació i l’altre 25 % que hauria d’assumir l’Ajuntament.

Sr. Antonio Rispa, jo crec que és bo aprofitar la subvenció, ho trobo bé, votaré que sí.

Sra. Rosa Mª Buira, el grup de Convergència sempre que hem tingut responsabilitat de govern,  
una de les nostres prioritats ha sigut intentar aconseguir el màxim de subvencions possibles pel 
nostre poble, però bé, dit això, volem exposar, pensem que potser en aquests moments al nostre 
poble hi ha altres prioritats que no són tornar a canviar l’enllumenat tot i que aprofitem la subvenció 
aquesta i  que tot  i  així  costarà un 25 % d’aquesta subvenció  a l’Ajuntament  i  creiem que en 
aquests moments, segons el nostre criteri, no seria prioritari, però bé, no coneixem en profunditat  
el  projecte,  ni  repeteixo,  tampoc creiem que sigui  el  moment  encertat,  per  tant,  nosaltres ens 
abstindrem.

Alcalde, Sr. Carles Palau, el projecte el teniu, per això.

Sr. Miquel Campàs, si que el tenim, el que passa és que aquell totxo, al temps que estem ara, per 
mirar-ho...

Alcalde, Sr. Carles Palau, necessites concentra’t.

Votacions

Es sotmet a votació la proposta d’acord d’aprovació de la memòria descriptiva, la participació i  
acceptació  expressa  de  la  participació  en  el  programa  FEDER  de  creixement  sostenible 
2014-2020; aquesta s’aprova per majoria absoluta 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.

Abstencions:

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

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

1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Assumpte: Pla de millora urbana PMU-10 Mitjana del terme municipal de Bell-lloc d’Urgell 
Expedient: 2/2016 PMU-10 Mitjana 

2. ANTECEDENTS DE FET

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

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

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

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

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

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

2.4.  En  data  22  de febrer  de  2017,  la  Secretaria  Interventora  va  emetre  informe favorable  a 
l’aprovació inicial del pla de millora urbana 10 Mitjana amb les consideracions fetes en l’informe de 
la tècnica municipal. 
  
2.5.  Per  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2017-0057,  de  data  1  de  març  de  2017,  es  va  aprovar  

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

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

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

Al·legació: “es demana el següent:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.16. En data 13 de juny de 2018 per acord de Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell reunit en 
sessió ordinària núm. 7/18 va ratificar l’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana 10 Mitjana  
amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres assistents.  

2.17.  En data 19 de juliol  de 2018 amb número de registre d’entrada 842 de l’ajuntament  de 
Bell-lloc d’Urgell, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va notificar l’acord adoptat en sessió 
de 17 de juliol de 2018, de suspendre l’aprovació definitiva del Pla de millora urbana 10 Mitjana de 
Bell-lloc d’Urgell promogut per Residència Geriàtrica Pla d’Urgell i tramès per l’Ajuntament, fins 
que  mitjançant  un  text  refós,  verificat  per  l’òrgan  que  ha  atorgat  l’aprovació  provisional  de 
l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions, que consten en l’apartat 1 de la resolució 
adjunta a l’expedient. 

2.18. En data 30 d’agost de 2018 amb número de registre d’entrada electrònic 100, el Sr. Enric  
Montanya  Mias,  com  a  tècnic  del  promotor  actuant  en  nom  de  l’empresa  RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA PLA D’URGELL aporta la documentació del text refós del Pla de Millora Urbana 10 
que  incorpora  les  prescripcions  de  l’acord  de  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  data 
17/07/2018.  

2.19. En data 7 de setembre de 2018 l’arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions 
de  tècnic  municipal  emet  informe  favorable  a  la  documentació  aportada  per  tal  de  procedir 
novament amb l’aprovació provisional del PMU 10 Mitjana.

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

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.  

10



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 
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.

2.26. En data 13 de febrer de 2019 per acord de Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell reunit en 
sessió ordinària núm. 2/19 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.  

2.27. En data 19 de març de 2019 amb número de registre d’entrada 705 de l’Ajuntament de 
Bell-lloc d’Urgell, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va notificar l’acord adoptat en sessió 
de data 15 de març de 2019, d’aprovar definitivament el  Pla de Millora Urbana 10 Mitjana, de  
Bell-lloc  d’Urgell,  promogut  per  Residència  Geriàtrica  Pla  d’Urgell  i  tramès  per  l’Ajuntament,  i 
supeditar-ne la publicació  al  DOGC i  conseqüent  executivitat  a  la presentació d’un  text  refós, 
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat,  
que incorpori  una sèrie de prescripcions,  que consten en l’apartat  1 de la resolució adjunta a 
l’expedient.

2.28.  En data 12 d’abril  de 2019 amb número de registre d’entrada electrònic 50, 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 
15/03/2019. 

2.29. En data 15 d’abril de 2019 l’arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de 
tècnic municipal emet informe favorable a la documentació aportada per la publicació i executivitat  
del Pla de Millora Urbana 10 Mitjana. 

2.30. En data 9 de maig de 2019 la secretària interventora municipal ha emès informe jurídic sobre  
el citat expedient.

3. FONAMENTS DE DRET 

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.
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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.

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

PRIMER.- Ratificar l’aprovació provisional del 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 d’aprovació 
definitiva del Pla de Millora Urbana 10 Mitjana adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Lleida en sessió de data 15 de març de 2019,  incorporades en el  text  refós del  PMU per a  
l’executivitat/publicació presentat en data abril de 2019. 

SEGON.- Trametre  la  documentació  de  l’expedient  degudament  diligenciat   a  la   Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, per tal de procedir a la publicació al DOGC, prèvia constitució de 
la garantia corresponent.  

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:

Sr. Antonio Rispa, suposo que és per la residència, per ampliar, res a dir, votaré que sí.

Sra. Rosa Mª Buira, res a dir, com a dit l’Alcalde, a veure si d’una vegada acabem amb aquest 
expedient i no es tracta de perjudicar a ningú, tot el contrari, donar-lo per acabat i ja està.

Alcalde,  Sr.  Carles  Palau,  recordar  que  per  l’aprovació  d’aquest  punt  es  necessita  majoria 
absoluta.

Votacions

Es sotmet a votació la proposta d’acord de ratificació de l’aprovació provisional del Text Refós del 
Pla de Millora Urbana 10 Mitjana; 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.
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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.

CINQUÈ.-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 0063/2019.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0064/2019 fins al núm. 0111/2019 ambdós inclosos. 
S’adjunta annex.

DECRET NÚM. ASSUMPTE 

DECRET  2019 2019-0064 Convocatòria sessió ordinària ple 3/19

DECRET  2019 2019-0065 Atorgament targeta d'aparcament  (Exp. 139/2019)

DECRET  2019 2019-0066 Comunicació urbanística (Exp. 110/2019)

DECRET  2019 2019-0067 Resolució reparament intervenció (TCF-2019-16)

DECRET  2019 2019-0068 Resolució reparament intervenció (FACT-2019-52)

DECRET  2019 2019-0069 Resolució omissió funció interventora (TCF-2019-17)

DECRET  2019 2019-0070 Aprovació de factures gener 2019 (FACT-209-52)

DECRET  2019 2019-0071 Interposició recurs contenciós administratiu núm. 106/2019 (Exp. 
143/2019)

DECRET  2019 2019-0072 Ordenació Pagaments febrer 2019 (TCF-2019-18)

DECRET  2019 2019-0073 Concessió de nínxol (Exp. 147/2019)

DECRET  2019 2019-0074 Concessió de nínxol (Exp. 146/2019)

DECRET  2019 2019-0075 Comunicació urbanística (Exp. 145/2019)

DECRET  2019 2019-0076 Baixa de rebuts i nova liquidació per canvi de  titular taxa 
escombraries (Exp. 156/2019)

DECRET  2019 2019-0077 Contractació de serveis estudi històric (Exp. 112/2019)

DECRET  2019 2019-0078 Aprovació de nòmines (Exp. 164/2019)

DECRET  2019 2019-0079 Convocatòria sessió extraordinària ple (PLN/2019/4)

DECRET  2019 2019-0080 Convocatòria ordinària Junta de Govern (JGL/2019/3)

DECRET  2019 2019-0081 Llicència urbanística (Exp. 133/2019)

DECRET  2019 2019-0082 Llicència urbanística (Exp. 209/2018)

DECRET  2019 2019-0083 Resolució restauració legalitat urbanística (Exp. 223/2018)

DECRET  2019 2019-0084 Llicència urbanística (Exp. 80/2019)

DECRET  2019 2019-0085 Llicència urbanística (Exp. 132/2019)

DECRET  2019 2019-0086 Concessió bar cultural (Exp. 96/2019)

DECRET  2019 2019-0087 Designació representants de l'administració eleccions generals 2019 
(Exp. 374/2018)

DECRET  2019 2019-0088 Aprovació obligacions març 2019 (TCF-2019-21)

DECRET  2019 2019-0089 Aprovació justificació subvenció Associació Som els que som (Exp. 
511/2018)

DECRET  2019 2019-0090 Aprovació justificació subvenció Associació Muscuart (Exp. 175/2019)
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DECRET  2019 2019-0091 Aprovació justificació subvenció Associació de Dones Flor de Lis (Exp. 
176/2019)

DECRET  2019 2019-0092 Aprovació justificació subvenció Associació de Joves (Exp. 412/2018)

DECRET  2019 2019-0093 Aprovació justificació subvenció AMPA Llar d'infants (Exp. 512/2018)

DECRET  2019 2019-0094 Aprovació justificació subvenció ACUDAM (Exp. 510/2018)

DECRET  2019 2019-0095 Devolució ingressos indeguts (Exp. 48/2019)

DECRET  2019 2019-0096 Adjudicació concessió bar Cultural (Exp. 96/2019)

DECRET  2019 2019-0097 Ordenació Pagaments març 2019 (TCF-2019-22)

DECRET  2019 2019-0098 Nomenament accidental secretari interventor (Exp. 52/2019)

DECRET  2019 2019-0099 Aprovació Pla de Seguretat i Salut obra pavimentació camí de 
Pelagalls (Exp. 478/2018)

DECRET  2019 2019-0100 Adjudicació contracte serveis redacció projecte reforma enllumenat 
públic (Exp. 153/2019)

DECRET  2019 2019-0101 Adjudicació contracte serveis d'elaboració Relació de llocs de treball 
(Exp. 172/2019)

DECRET  2019 2019-0102 Aprovació Liquidació pressupost 2018 (Exp. 113/2019)

DECRET  2019 2019-0103 Modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit 4/2019 
(Exp. 194/2019)

DECRET  2019 2019-0104 Aprovació certificació 2 obra reparacions lesions pavelló (Exp. 
351/2019)

DECRET  2019 2019-0105 Aprovació Conveni Esplai (Exp. 167/2019)

DECRET  2019 2019-0106 Convocatòria ple extraordinari (PLN/2019/5)

DECRET  2019 2019-0107 Aprovació nòmines abril (Exp. 224/2019)

DECRET  2019 2019-0108 Comunicació urbanística (Exp.179/2019)

DECRET  2019 2019-0109 Aprovació Conveni col·laboració Gran Teatre del Liceu (Exp.158/2019)

DECRET  2019 2019-0110 Modificació de crèdit per transferències de crèdit 5/2019 
(Exp.253/2019)

DECRET  2019 2019-0111 Comunicació urbanística (Exp. 178/2019)

Donar compte de l’ Acta de la Junta de Govern i dels acords adoptats de data: 26 de febrer de 
2019. S’adjunta annex.

DATA ACORDS

26/2/2019 Canvi  no  substancial  de  modificació  del  Pla  de  Gestió  de  les  Dejeccions 
Ramaderes de l'activitat ramadera del Sr. MARC OLIVA 

(02/2019)

El Ple es dona per assabentat dels decrets d’alcaldia i dels acords de junta de govern local.

SISÈ.-  DACIÓ  EN  COMPTE  DE  L’APROVACIÓ  DE  LA  LIQUIDACIÓ  DEL  PRESSUPOST 
EXERCICI 2018 PER DECRET DE L’ALCALDIA. 

D’acord amb el que estableix l’article 193.4 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, una vegada efectuada 
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l’aprovació de la liquidació del pressupost se n’ha de donar compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es porti a terme.

Per decret de l’alcaldia núm. 2019-0102 de data 10 d’abril de 2019, s’ha aprovat la liquidació del  
pressupost  de  l’exercici  2018,  previ  informe  de  la  intervenció,  que  transcrit  literalment  és  el 
següent: 

“DECRET D’ALCALDIA 

Assumpte: Aprovació de la liquidació del pressupost general per l’exercici 2018
Exp. núm.: 113/2019

ANTECEDENTS

En data 28 de febrer de 2019 l’alcalde va iniciar l’expedient de la liquidació del pressupost de  
l’exercici 2018 de l’Ajuntament i va sol·licitar informe a la secretaria – intervenció de la corporació.

En data 5 d’abril de 2019 la secretària interventora va emetre informe sobre la tramitació de la  
liquidació del pressupost per l’exercici 2018 i el compliment dels resultats obtinguts a la liquidació.

En  data  5  d’abril  de  2019  la  secretària  interventora  va  emetre  informe  sobre  el  càlcul  dels  
objectius del compliment del principi d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del  
límit del deute de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018.

Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 a 31 de desembre del mateix exercici,  
s’obté el següent resultat:

1. Pressupost de Despeses:

Estat de Despeses Import

Crèdits inicials 1.633.889,67

Modificacions de crèdits 242.759,11

Crèdits definitius 1.876.648,78

Despeses Compromeses 1.679.474,77

Obligacions reconegudes netes 1.646.349,93

Pagaments realitzats 1.403.761,61

Obligacions pendents de pagament 242.588,32

Romanents de crèdit 230.298,85

2. Pressupost d’Ingressos:

Estat d’Ingressos Import

Previsions inicials 1.669.336,19

Modificacions de previsions 214.783,91

Previsions definitives 1.884.120,10

Drets reconeguts nets 1.878.771,00

Recaptació neta 1.403.002,28

Drets pendents de cobrament 475.768,72

Excés de previsions 5.349,10
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3. Resultat pressupostari de l’exercici:

Resultat Pressupostari

Conceptes

Drets Reconeguts 
Nets

Obligacions 
Reconegudes Netes

Ajustos Resultat

Pressupostari

   a) Operacions corrents 1.845.446,78 1.481.992,73 363.454,05

   b) Operacions de capital 33.324,22 164.357,20 -131.032,98

1. Total Operacions no financeres (a 
+ b)

1.878.771,00 1.646.349,93 232.421,07

   c) Actius Financers 0,00 0,00 0,00

  d). Passius Financers 0,00 0,00 0,00

2. Total Operacions financeres (c + 
d)

0,00 0,00 0,00

I.RESULTAT PRESSUPOSTARI 
(I=1+2)

1.878.771,00 1.646.349,93 232.421,07

AJUSTOS:

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 135.012,96

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 23.290,33

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici 68.148,40

II.TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5) 90.154,89 90.154,89

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 322.575,96

4. Romanent de Tresoreria:

Nº de 
comptes

Romanent de Tresoreria Import

57, 556 1. (+) Fondos Líquids 1.120.755,61

2. (+) Drets Pendents de Cobrament 964.326,87

430       - (+) del Pressupost corrent 475.768,72

431       - (+) del Pressupost tancat 400.525,39

270, 440, 
442,      449, 
456, 470, 
471, 472, 
550, 565

      - (+) d’operacions no pressupostàries 88.032,76

3. (-) Obligacions pendents de pagament 354.555,20

400       - (+) del Pressupost corrent 242.588,32

401       - (+) del Pressupost tancat 0,00

180, 410, 
419, 453, 
456, 475, 
476, 477, 
521, 550, 560

      - (+) d’operacions no pressupostàries 111.966,88

4. (-) Partides pendents d’aplicació -64.598,75

554, 559       - (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 69.003,87

555, 5581, 
5585

      - (-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 4.405,12

I. Romanent de Tresoreria total (1 + 2 – 3 + 4) 1.665.928,53

298, 4900, II. Saldos de dubtós cobrament 262.659,74
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4901, 598

III. Excés de finançament afectat 19.520,22

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS (I-II-III)

1.383.748,57

5. Romanents de crèdit:

El  total  de  romanents  de  crèdit  ascendeix  a  230.298,85  €.  Estan  formats  pels  romanents  
d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com a ajustos en l’estat  
del Romanent de tresoreria anterior, a l’epígraf III. Excés de finançament afectat:

- Incorporació  obligatòria:  Són  aquells  crèdits  que  han  estat  finançats  amb  recursos  
afectats. En aquest cas, l’expedient 65/2019 de modificació de crèdit número 1/19 aprovat  
per Decret d’Alcaldia número 2019-0024 de data 1 de febrer de 2019 consisteix en una  
incorporació de romanents de crèdit d’incorporació obligatòria per tractar-se de despeses  
amb finançament afectat.

- Incorporació voluntària: tota la resta de crèdits. Aquests crèdits d’incorporació voluntària  
s’incorporaran, si existeixen recursos suficients, una vegada acordada la distribució del  
superàvit.

Els crèdits d’incorporació voluntària són despeses de capital i compromisos de despeses  
adquirits en l’exercici anterior, que són els següents:

 1500-46100 per import de   5.194,25 €
 1640-63202 per import de 20.191,80 €
 3340-48001 per import de   3.600,00 €
 3410-48002 per import de      400,00 €
 9330-63201 per import de 18.798,82 €
 4540-60902 per import de 11.500,00 €

6. Càlcul  de  la  capacitat  o  necessitat  de  finançament  derivada  de  la  liquidació  del  
pressupost:

L’article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició  
d’equilibri o superàvit pressupostari.

El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s’obté per  
diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d’ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia  
aplicació  dels  ajustos  motivats  per  la  diferència  de  criteri  entre  la  comptabilitat  nacional  i  la  
pressupostària.

L’entitat local presenta una capacitat de finançament, d’acord amb el següent detall:

Capacitat / Necessitat de finançament Import

Ingressos No Financers 1.878.771,00

Despeses No Financeres 1.646.349,93

(+/-) Ajustos -163.151,15

Capacitat / Necessitat de finançament (Superàvit / Dèficit) 69.269,92
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7. Compliment de la regla de la despesa

A fi de determinar si l’entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa,  
caldrà comparar l’import màxim establert en la liquidació del 2017 amb aquell que es desprèn de  
la liquidació del 2018.

La despesa computable de l’exercici 2018 serà la no financera, exclosos els interessos del deute,  
la  part  de la  despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i  
transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals, les despeses  
finançades amb superàvit  de la liquidació i,  si  s’escau, aplicarem els ajustos que estableix la  
tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei  
2/2012  Orgànica  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera  per  a  les  Corporacions  
Locals”, de la IGAE.

Aquest resultat el compararem amb l’obtingut en la liquidació del 2017 a la qual aplicarem la taxa  
de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2017 al 2018  
és  del  2,4%  i,  si  s’escau,  afegirem  els  increments  normatius  amb  caràcter  permanent  (i  
anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).

En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d’analitzar si la liquidació del pressupost  
2018 compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l’entitat compleix la Regla  
de la despesa amb un marge de 7.514,26 euros.

Despesa computable exercici anterior sense IFS (1) 1.441.492,28

Disminució despesa inversions financerament sostenibles exercici  
anterior (2)

0,00

Despesa computable exercici anterior (3 = 1+2) 1.441.492,28

Taxa referència de creixement del PIB (4) 2,40

Despesa computable x taxa increment (5 = 3*4) 1.476.088,09

Augments / Disminucions per canvis normatius (6) -10.494,79

Límit de la Regla de Despesa (7 = 5+6) 1.465.593,30

Disminució per inversions financerament sostenibles exercici 
actual (8)

-75.883,24

Despesa computable liquidació exercici actual (9) 1.458.079,04

Diferència entre el Límit de la Regla de la Despesa i la Despesa 
Computable Liquidació Pressupost (7-9)

7.514,26

% increment despesa computable exercici actual sobre exercici 
anterior (10 = (1-9/1))

1,15%

8. Anàlisi del nivell de Deute públic:

L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat  
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de  
l’administració local.

No es disposa de desenvolupament  normatiu que informi  de com determinar  i  aplicar  aquest  
percentatge.  No obstant  això,  els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats  
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats.
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El volum de  deute viu  a  31/12/2018,  en termes de percentatge  sobre  els  ingressos  corrents  
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

Ingressos corrents liquidats a 31/12 de l’exercici actual 1.837.334,89 €

Deute viu a 31/12 de l’exercici actual 0,00

% de nivell de deute 0,00 %

FONAMENTS DE DRET

1. La liquidació  posa  de  manifest,  respecte  al  pressupost  de  despeses i  per  a  cada  partida  
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses  
autoritzades  i  compromeses,  les  obligacions  reconegudes,  els  pagaments  ordenats  i  els  
realitzats.

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les  
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i  
anul·lats, i la recaptació neta.

3. L’article  93.2  del  RD  500/90  determina  que,  com  a  conseqüència  de  la  liquidació  dels  
pressupost, s’hauran de determinar:

 Els  drets  pendents  de  cobrament  i  les  obligacions  pendents  de  pagament  a  31  de  
desembre.

 El resultat pressupostari de l’exercici.

 Els romanents de crèdit.

 El romanent de tresoreria.

4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el  
compliment del principi d’estabilitat.
L’article  21 de la  LOEPSF,  estableix  que  les entitats  locals  que no hagin  assolit  l’objectiu  
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i  aprovar un pla econòmic financer  
durant l’any en curs i el següent.

5. Atesa la norma redacció de l’art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del  
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit  
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d’endeutament net, sempre amb el límit de  
volum d’endeutament si aquest fos inferior a l’import del superàvit a destinar a la reducció del  
deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les  
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.

6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen  
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei  Orgànica 2/2012, de 27  
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març  
de l’any següent a l’exercici  en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els  
pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla  
General  de  Comptabilitat  d’Empreses  o  a  les  seves  adaptacions  sectorials,  amb  els  seus  
annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles  
no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu,  
inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultat dels  
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ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada  
conforme  a  les  normes  del  Sistema  Europeu  de  Comptes  i  l’informe  de  la  intervenció  
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del  
deute.

7. S’ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d’abril, segons el  
qual es desenvolupa la Llei d’Hisendes locals, en matèria de pressupostos.

Per tot això, aquesta Alcaldia RESOLC:

PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, que en temes consolidats figura  
a la part d’antecedents.

SEGON.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió ordinària que se  
celebri.

TERCER.- Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i  
al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.”

El Ple es dona per assabentat de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018.

SETÈ.-  DACIÓ EN COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ ESTABLERT EN L’ARTICLE 
15.6  DEL  REIAL  DECRET  424/2017,  DE  28  D’ABRIL,  SOBRE  EL  RÈGIM  DE  CONTROL 
INTERN DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL. 

D’acord amb el que estableix l’article 15.6 del Reial Decret  424/2017, de 28 d’abril, pel qual es  
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, en ocasió de la 
dació en compte de la liquidació del Pressupost, l'òrgan interventor elevarà al Ple l'informe anual 
de totes  les  resolucions  adoptades  pel  president  de l'entitat  local  contràries  a  les  objeccions 
efectuades, o, si s'escau, a l'opinió del òrgan competent de l'Administració que tingui la tutela a  
què s'hagi sol·licitat informe, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria 
d'ingressos. 

En data 10 de maig de 2019 s’ha emès l’informe d’intervenció establert en l’article 15.6 del Reial  
Decret 424/2017, de 28 d’abril, que transcrit literalment és el següent: 

“INFORME D’INTERVENCIÓ

Elena Bergés Martín,  secretària  interventora tresorera de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell,  de 
conformitat amb l’establert en l’article 15.6 del Reial Decret  424/2017, de 28 d’abril, pel qual es  
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, en relació amb el  
disposat en l’article 218 del Text  Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, emeto el  
següent INFORME: 

A la vista de les actuacions portades a terme en l’exercici de la funció interventora al llarg de  
l’exercici  2018,  aquesta  Secretaria  Intervenció  municipal  fa  constar  que  s’ha  informat  
desfavorablement sobre els expedients administratius següents: 

DESPESES: 
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A) En l'exercici  de  l'expressada fiscalització  i  intervenció  prèvia  de tot  acte,  document  o  
expedient que doni lloc a la realització de despeses, així com els pagaments que d'ells es  
derivin, s'han emès els següents informes de fiscalització:

1. Informe  de  fiscalització  desfavorable  de  data  08/02/2018  sobre  despeses  relatives  a  
expedients  de  contractació  per  vulneració  del  principi  d’anualitat  pressupostària  per  
factures d’import 444,20 euros.  

2. Informe  de  fiscalització  desfavorable  de  data  24/04/2018  sobre  despeses  relatives  a  
expedients de contractació de serveis de neteja per omissió en l’expedient de requisits o  
tràmits essencials per import de 13.431,00 euros. 

3. Informe  de  fiscalització  desfavorable  de  data  19/03/2018  sobre  despeses  relatives  a  
transferències corrents a entitats (quota AMI) per omissió en l’expedient de requisits o  
tràmits essencials per import de 262 euros. 

4. Informe  de  fiscalització  desfavorable  de  data  09/03/2018  sobre  despeses  relatives  a  
expedients de contractació per vulneració del procediment de gestió pressupostària per  
efectuar pagaments domiciliats per import de 2.603,66 euros. 

5. Informe  de  fiscalització  desfavorable  de  data  19/04/2018  sobre  despeses  relatives  a  
expedients de contractació per vulneració del procediment de gestió pressupostària per  
efectuar pagaments domiciliats per import de 2.354,52 euros. 

6. Informe  de  fiscalització  desfavorable  de  data  22/05/2018  sobre  despeses  relatives  a  
expedients de contractació per vulneració del procediment de gestió pressupostària per  
efectuar pagaments domiciliats per import de 1.205,65 euros. 

7.  Informe de  fiscalització  desfavorable  de data  07/06/2018 sobre  despeses relatives  a  
expedients de contractació per insuficiència de crèdit pressupostari per import de 4.970,94  
euros. 

8. Informe  de  fiscalització  desfavorable  de  data  18/06/2018  sobre  despeses  relatives  a  
expedients de contractació per vulneració del procediment de gestió pressupostària per  
efectuar pagaments domiciliats per import de 239,68 euros. 

9. Informe  de  fiscalització  desfavorable  de  data  19/04/2018  sobre  despeses  relatives  a  
expedients  de contractació  del  servei  del  centre  de dia  per  omissió  en l’expedient  de  
requisits o tràmits essencials per import de 5.000 euros. 

10. Informe  de  fiscalització  desfavorable  de  data  20/09/2018  sobre  despeses  relatives  a  
expedients de contractació del subministrament de gas i gasoil per omissió en l’expedient  
de requisits o tràmits essencials per import de 1.089,22 euros. 

11. Informe  de  fiscalització  desfavorable  de  data  16/11/2018  sobre  despeses  relatives  a  
expedients  de contractació  del  subministrament  de gas  per  omissió  en l’expedient  de  
requisits o tràmits essencials per import de 256,70 euros. 

12. Informe de fiscalització desfavorable  de data  29/11/2018 i  28/12/2018 sobre despeses  
relatives a expedients de contractació per vulneració del principi d’anualitat pressupostària  
per factures per import de 550,74 euros. 

13. Informe  de  fiscalització  desfavorable  de  data  11/12/2018  sobre  despeses  relatives  a  
expedients de contractació despeses financers per insuficiència de crèdit  pressupostari  
per import de 153,04 euros. 

B) Resolucions  adoptades  pel  president  de  l'entitat  local  contràries  a  les  objeccions  
efectuades: 
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1. Decret d’Alcaldia núm. 2018-0040 de data 16/02/2018. 
2. Decret d’Alcaldia núm. 2018-0134 de data 22/05/2018. 
3. Decret d’Alcaldia núm. 2018-0133 de data 22/05/2018. 
4. Decret d’Alcaldia núm. 2018-0058 de data 13/03/2018. 
5. Decret d’Alcaldia núm. 2018-0091 de data 23/04/2018. 
6. Decret d’Alcaldia núm. 2018-0130 de data 22/05/2018. 
7. Decret d’Alcaldia núm. 2018-0167 de data 21/06/2018. 
8. Decret d’Alcaldia núm. 2018-0158 de data 12/06/2018. 
9. Decret d’Alcaldia núm. 2018-0225 de data 25/09/2018. 
10. Decret d’Alcaldia núm. 2018-0277 de data 20/11/2018. 
11. Decret d’Alcaldia núm. 2018-0324 de data 28/12/2018. 

C) Actes amb omissió de la funció interventora:

En l'exercici d'aquesta funció interventora, s'han detectat els següents expedients en què es va  
observar omissió de la preceptiva fiscalització o intervenció prèvia:

1. Informe d’omissió de la funció interventora de data 28/11/2018 sobre despeses relatives a  
expedients de contractació privat d’espectacles musicals per incompliment de la normativa  
contractual  per  import  de 35.390,08 euros.  Decret  d’Alcaldia  núm. 2018-0296 de data  
30/11/2018 de convalidació de les citades  despeses. 

INGRESSOS: 

1. Informe d’intervenció tresoreria de data 05/02/2018 d’anomalies detectades en matèria  
d’ingressos durant l’exercici 2017 i anteriors per les liquidacions i recaptacions de l’impost  
sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres  locals  per  incompliment  del  procediment  
tributari. 

2. Informe – diligències de data 23/01/2018, 20/08/2018, 10/10/2018, 23/10/2018, 06/11/2018  
i 17/12/2018 d’anomalies detectades en matèria d’ingressos durant l’exercici 2018 per les  
liquidacions i recaptacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres locals pel  
fet d’estar subjecte a l’ICIO les obres d’arranjament de façanes.

Aquest és l’informe que s’emet als efectes oportuns, per tal de donar trasllat a l’Alcaldia per a la  
seva remissió al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en la pròxima sessió que es celebri.

Bell-lloc d’Urgell, data de la signatura electrònica 

La secretària interventora tresorera,
Elena Bergés Martín”

El Ple es dona per assabentat de l’informe d’intervenció establert en l’article 15.6 del Reial Decret 
424/2017, de 28 d’abril, sobre el règim de control intern del sector públic local.
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VUITÈ.- DACIÓ EN COMPTE DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS CRITERIS ESTABLERTS EN 
LA MEMÒRIA ECONÒMICA DE LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES I DEL 
GRAU D’EXECUCIÓ. 

De conformitat amb la disposició addicional setzena 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 estableix que 
anualment, conjuntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al Ple de l’entitat 
local  i  es  publicarà al  portal  web el  grau de compliment  dels  criteris  establerts  a la  memòria  
econòmica de la inversió així com del seu grau d’execució.

L’estat  d’execució  de les  inversions  financerament  sostenibles  provinents  de la  distribució  del 
superàvit de l’exercici 2017 ha estat la següent:

Aplicació 
pressupostària

Descripció 
de la 

inversió

Crèdits 
definitius

Adjudicacions Obligacions 
reconegudes 

netes

Observacions

1650-61903 Inversió 
enllumenat 
públic  Can 
Gomà

19.500,00 18.412,23 18.412,23 €

4540-61902 Arranjament 
camí  lateral 
A2

50.733,22 49.534,21 49.534,21 €

9330-63201 Reparació 
lesions 
pavelló

26.735,62 25.158,22 7.936,80 € Resta pendent 
de  reconèixer 
obligacions  en 
l’exercici 2019 

El  Ple es  dona per  assabentat  del  grau de compliment  dels  criteris  establerts  en la  memòria 
econòmica de les inversions financerament sostenibles i del grau d’execució.

NOVÈ.-  DACIÓ  EN  COMPTE  DE  LES  RENDICIONS  FETES  AL  MINISTERI  D’HISENDA: 
INFORMES  TRIMESTRALS  DEL  PERÍODE  MIG  DE  PAGAMENT  A  PROVEÏDORS  1R 
TRIMESTRE DEL 2019

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

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

PRIMER TRIMESTRE 2019: 

Pagaments realitzats en el trimestre:  333.616,03 euros
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 83.345,49 euros
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Seguidament  s’informa  del  període  mig  de  pagament  de  l’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell  
equivalent al primer trimestre de 2019, 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 1r. TRIMESTRE 2019: 16,25 dies

El Ple es dona per assabentat de les rendicions fetes al Ministeri d’Hisenda: informes trimestrals 
del període mig de pagament a proveïdors 1r trimestre del 2019.

DESÈ.- MOCIONS

Alcalde, Sr. Carles Palau, procedim a votar la incorporació de la moció presentada pel grup de 
Convergència  PDeCAT  sobre  la  Condemna  i  rebuig  a  l’afusellament  i  crema  simbòlica  del 
President Puigdemont. 

Votacions

Es sotmet a votació la incorporació de la moció presentada pel grup de Convergència PDeCAT;  
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.

10.1.  MOCIÓ  QUE  PRESENTA EL  GRUP  MUNICPAL  DEL  PDECAT  A  DEBATRE  EN  EL 
PROPER PLE DE L’AJUNTAMENT SOBRE LA CONDEMNA I REBUIG A L’AFUSELLAMENT I 
CREMA SIMBÒLICA DEL PRESIDENT PUIGDEMONT

El passat 21 d’abril  de 2019 es va dur a terme a la localitat sevillana de Coripe (Sevilla) una  
celebració local que consisteix en simular la crema d’un personatge públic/històric. Enguany es va 
escollir la figura del MHP Carles Puigdemont, que es va transfigurar en un ninot que portava un  
llaç groc i l’estelada a l’esquena.

En la celebració, un conjunt de persones varen transportar el ninot fins que va ser penjat, afusellat  
i finalment cremat.

Davant d’aquesta acció, l’alcalde del municipi (del PSOE) es va defensar dient que “El muñeco 
representa un mal y lo que se mata es el mal”.
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Tenint  en compte  que  el  “mal”  que  argumentava l’alcalde del  municipi  estava representat  pel  
President Carles Puigdemont, el llaç groc i l’estelada, volem fer saber a la ciutadania, així com al  
consistori de Coripe, el següent:

 El President Puigdemont és un líder polític, escollit democràticament per la ciutadania de 
Catalunya. És defensor del diàleg, de la no-violència, del respecte mutu entre pobles, dels 
valors democràtics més ferms. A més, l’atac contra la seva persona també ho és contra la 
presidència  de  la  Generalitat,  institució  que  acull  i  engloba  a  tots  els  ciutadans  de 
Catalunya.

 Els llaços s’han convertit en el símbol reivindicatiu que utilitzen els catalans i catalanes per 
mostrar  el  seu  rebuig  contra  la  vulneració  dels  drets  civils  fonamentals.  No  és  una 
reivindicació de la independència, sinó que és una reivindicació contra la presó cautelar 
d’activistes  socials  i  càrrecs  electes  per  les  seves  idees  polítiques.  Alhora,  també els 
utilitzen  persones  que  no  són  independentistes  i  que estan a  favor  dels  drets  de les 
persones injustament tractades o que s’han escandalitzat pe aquestes situacions.

 L’estelada  és  la  bandera  catalana  que  representa  el  desig  d’independència  i  llibertat 
nacional  del  poble  de  Catalunya.  És  un  símbol  d’una  ambició  política,  democràtica  i 
inclusiva, i en cap cas pretén enfrontar-se a ningú.

 Aquesta actuació és  ofensiva per  totes  aquelles  persones que comparteixen les idees 
representades pels símbols atacats i  extremadament irrespectuosa envers la figura del 
President de la Generalitat de Catalunya, màxim representant, cal recordar, de la totalitat  
de la ciutadania de Catalunya.

D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents ACORDS: 

Primer.-  Condemnar enèrgicament l’actuació de simular l’afusellament i crema del MHP Carles 
Puigdemont,  del  llaç groc i  de l’estelada. Es tracta d’una  falta de respecte personal  envers el 
President Puigdemont i un menyspreu col·lectiu envers els milers de ciutadans de Catalunya que 
el van escollir com el seu representant.

Segon.- Rebutjar l’atac a símbols com el llaç groc o l’estelada. Es tracta de símbols reivindicatius 
que expressen sentiments i aspiracions legítimes a qualsevol país democràtic.

Tercer.-  Exigir la presentació d’excuses per part del consistori del municipi de Coripe i demanar 
depuracions polítiques als responsables municipals que hagin donat autorització per la celebració 
d’aquest acte.

Quart.-  Donar suport a la decisió del  Govern de la Generalitat de presentar una denúncia per 
aquest tema davant la Fiscalia especialista en matèria de delictes d’odi i discriminació.

Cinquè.- Traslladar l’adopció d’aquests acords a l’Ajuntament de Coripe (Sevilla) i al Parlament de 
Catalunya.

Debat

Tot seguit es produeixen les següent intervencions: 

Sr. David Folguera, més enllà que simulés l’afusellament de Puigdemont és una tradició d’aquelles 
que s’ha d’eliminar d’un poble, una tradició de més de 100 anys, s’ha afusellat a l’Urdangarin, al  
Rodrigo Rato i al qui sigui, més enllà d’això és un afusellament davant de nens amb armes i en 
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aquest cas al Puigdemont i més enllà d’això és la tradició que s’ha d’erradicar, només per ficar un 
exemple si aquí a la plaça de Bell-lloc s’hagués afusellat un ninot, ni que sigui del Rei o de la Inés  
Arrimadas això hagués acabat com el rosari de l’Aurora.

Sra. Rosa Mª Buira, tots a la presó.

Sr. David Folguera, exacte, per tant votarem a favor, més enllà del Puigdemont, de la tradició.

Sra. Rosa Mª Buira, el fet de que lluitem per defensar de que no s’han de fer les corrides de toros 
famoses,  i  tot  això perquè defensem als  animals,  penso que està  molt  bé que defensem als  
animals, però penso que primer hauríem de defensar a les persones, i totes aquestes tradicions 
que inculquen odi, inculquen afusellaments i davant de criatures, com tu molt bé has dit, penso 
que això hauríem de treure-ho de l’ideari.

Sr.  David  Folguera,  pensa  per  un  moment,  que  això  hagués  passat  a  qualsevol  plaça  de 
Catalunya.

Sra. Rosa Mª Buira, no crec que sigui una tradició que sigui molt honorable per ningú.

Sr. David Folguera, tradicions on es permet tot, afusellaments.

Sr. Antonio Rispa, igual que quan pengen un burro.

Sra. Rosa Mª Buira, els van obligar que fos de cartró.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no sé a quin poble tiraven una cabra des d’un campanar.

Sra. Rosa Mª Buira, ara ja no ho fan.

Alcalde, Sr. Carles Palau, potser tiren un inflable.

Sra. Rosa Mª Buira, als animals els hem d’intentar respectar i preservar d’aquestes tradicions una 
mica sanguinàries i en canvi a les persones, independentment que sigui el president Puigdemont o 
que sigui una altra persona, crec que això, aquesta tradició no.

Sr. David Folguera, i a mes, consideren un Judes a una persona que està escollida pel seu poble,  
que era el President, i afusellar simbòlicament algú que representa al poble de Catalunya.

Votacions

Es sotmet a votació la moció presentada pel grup de Convergència PDeCAT sobre la condemna i  
rebuig  a  l’afusellament  i  crema  simbòlica  del  president  Puigdemont;  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.
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ONZÈ.- PRECS I PREGUNTES

Sr. Miquel Campàs, fa un prec, si em permet, recordant que fa dies que comentem al Ple sobre el 
tema de Can Gomà de la  il·luminació  que  em va  passar les  dades  de tot,  la  factura  de les  
lluminàries que li  vaig demanar, i  ara a l’Àngel  Nadal era el  canvi  de comptador unificació de 
comptadors amb unes lluminàries de l’Àngel Nadal, Dr. Masana, el parc del sector de Can Gomà i  
llavors jo li vaig comentar que el projecte inicial era amb unes lluminàries, perquè ja hi havia unes 
posades de la marca Philips, que era a l’altre bocí del carrer Àngel Nadal que és on viu vostè.

Alcalde, Sr. Carles Palau, perdona, a partir d’allí... 

Sr. Miquel Campàs, a partir d’allí, d’on viu vostè, per això he dit que és mig carrer, que estava al  
projecte inicial, aleshores es va canviar i va comentar que degut a que es va canviar la lluminària  
que és el foco, era més barat i es podia i es va fer tot l’altre mig, tot el carrer que faltava. Lo que jo  
no trobo correcte és que si  que és més barat  però també és de menys qualitat  perquè m’he 
informat; en primer lloc, no estic d’acord en que per fer més ampli un projecte que no era inicial  
sinó que es va modificar i no se’ns va informar, agafem una empresa o una lluminària diferent de la 
que teníem projectada, perquè la que estava projectada era de la casa Salvi que és catalana i l’ha  
que s’ha posat que és de la casa Benito que aquesta està fabricada a l’estranger,  a un país 
d’Orient, llavors si per un costat volem afavorir empreses catalanes i anem a comprar fora no ho 
trobo correcte.  No vostè,  l’empresa que ho ha construït,  jo em refereixo,  que va instal·lar,  em 
refereixo és que si per abarcar més treien qualitat a un producte que ja estava projectat no ho 
trobo encertat,  per  tant,  aquí  jo ho tinc que dir  públicament,  per  això és  el  Ple,  que estic  en 
disconformitat de que abarcar molt i menys qualitat de la lluminària no ho trobo correcte, que per  
abarcar, i a més les altres lluminàries que teníem eren bastant noves que es van posar, eren de la 
marca Philips i en aquell moment que es van posar els tècnics de la Diputació em van dir que eren  
de les millors, per no dir la millor que havia al mercat; ho havia de dir, perquè a l’últim Ple no ho 
vaig poder dir.

Alcalde, Sr. Carles Palau, una pregunta Benito Urban és chino o és... 

Sr. Miquel Campàs, jo no he dit chino, he dit oriental, Benito Urban és d’aquí, però la lluminària és  
de fora, la que exporta si, però en canvi la Salvi és catalana.

Sr. David Folguera, i la Philips?

Sr.  Miquel  Campàs,  la  Philips,  un moment,  al  tanto,  no barregem coses,  la  Philips en  aquell  
moment i nosaltres quan hi érem no parlàvem de Catalunya ni de fer país, ho fèiem però no amb la 
intensitat que ho voleu fer vosaltres, per tant, que anem a comprar a fora i vulguem per un costat  
empreses catalanes i després no mirem el producte que posem, primer de menys qualitat i segon 
d’empreses de fora, i no afavorir empreses catalanes no ho trobo encertat.

Alcalde, Sr. Carles Palau, lo de qualitat t’ho accepto perquè sempre t’he reconegut de que en 
qüestions tècniques en saps molt més que jo, perquè ho mires, sincerament quan va haver la 
proposta ho vam parlar amb el tècnic que va redactar el projecte, al projecte crec que diu la Lira  
aquesta o similar, va considerar el tècnic que era similar la que se’ns oferia i la vam acceptar.

Sr. Miquel Campàs, era més barata però de menys qualitat.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo no dic que fos més barata, jo dic que amb el mateix pressupost enlloc 
de fer l’apanyo aquell de només canviar la bombilla als projectors aquells del final del carrer, dient 
continuant mantenint l’equip i només canviar la bombilla es podia canviar tot l’equip, només era 
això.
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Sra. Rosa Mª Buira, jo com que suposadament avui és el darrer Ple de la Legislatura, encara que 
després s’ha de fer un altre per aprovar l’acta d’avui, però serà un mer tràmit, considerem que avui  
és quan acomiadem la Legislatura, bé, jo només volia comentar que com a portaveu la majoria de  
les vegades del grup, bé el que ha quedat molt evident i molt palès durant aquests quatre anys és  
que tenim projectes diferents pel nostre poble, vivim tots al mateix poble però pensem en projectes 
diferents,  també tenim  diferents  maneres  de  gestionar,  la  valoració  que  fem com a  grup  de 
l’oposició d’aquesta legislatura, per nosaltres personalment com a grup i com a companys i com 
amics ha estat una legislatura molt negativa, la pèrdua de la Montse va ser una veritable desgràcia 
i bé això no ho podem oblidar, n’hi ho podem recuperar i avui penso que li hem de fer un record  
especial,  com oposició crec que hem complert  amb el  nostre compromís,  quan vam iniciar  la  
legislatura ens vam comprometre a vetllar i a treballar per l’Ajuntament des del lloc que ens tocava 
que era l’oposició, i com a veïns i veïnes de Bell-lloc i com a companys regidors pensem que ha 
estat  una  legislatura  poc  aprofitada,  que la  gestió  de l’equip  de govern ha  estat  molt  faltada 
d’empatia, que han sobrat incerteses i sobretot, sobretot, pensem que han sobrat moltes excuses, 
però bé el joc de la democràcia consisteix en que cada quatre anys els qui els electors decideixen 
doncs els toca gestionar el municipi i els toca governar. Ara el municipi, els nostres electors, els  
vostres, els votants, la gent de Bell-lloc doncs ens coneixen una mica més a tots, saben quina és  
la  nostra  manera  de gestionar  i  de  governar,  la  dels  un  i  la  dels  altres,  i  també coneixen  o 
coneixeran els nostres projectes, estem en ello, estem intentant  explicar quins son els nostres 
projectes pels propers quatre anys, els de tots plegats, per tant el dia 26 de maig, els bell-lloquins i 
bell-lloquines decidiran quin és el projecte de poble que volen pels propers quatre anys, com que 
tots els que estem aquí, tornem a concórrer i estarem tots una mica nerviosos aquell dia i pensant 
a veure que és el que passarà i més a més ens faran esperar bastant perquè diuen que primer 
s’ha de fer l’escrutini de les europees, per tant l’emoció serà intensa fins al final, doncs bé, per part  
nostra només que desitjar molta sort a tots i bé a partir del mes de juny ja decidirem o millor dit 
decidirà la gent del poble, qui haurà aquí. Sort a tots! 

Alcalde, Sr. Carles Palau, gràcies per aquestes paraules.

Sr. Antonio Rispa, comenta que ja ha dit moltes coses ella, poc més a dir, però bueno, he estat 
molt a gust aquesta legislatura, suposo que tu Carles si tornes a repetir d’alcalde, durant aquesta 
legislatura però has aprés molt, que tingueu molta sort. El dia 26 és un dia molt especial per mi,  
perquè és el meu cumpleanys, i em tocarà fitxar.

Sra. Rosa Mª Buira, ja esperarem el cava.

Alcalde, Sr. Carles Palau, tu brindaràs, tant si guanyem uns o uns altres, tu segur que brindes 
aquell dia.

Sr. Antonio Rispa, res més, que vagi bé tot.

Alcalde, Sr. Carles Palau, subscric la majoria de paraules que has dit Rosa, perquè reconec que 
has estat molt expressiva, amb algunes no, evidentment, per no perdre el costum d’aquests quatre 
anys en tenir diferències, però la majoria les subscric i res, donar-vos les gràcies per tot lo positiu 
que ens han tret, evidentment, per lo negatiu, mirar per superar-ho i de tirar endavant perquè hem 
de  treballar  tots  pel  bé  del  poble  i  res  més,  ens  veurem  el  dia  26  de  maig,  suposo  i  ens  
continuarem veient pe aquí, vull dir que el qui toqui sentar-se en aquesta cadira que m’ha tocat a 
mi durant aquests quatre anys, doncs espero que pugui treballar amb el conjunt dels onze regidors 
que estiguin assentats en aquesta taula, senzillament això. Gràcies a tots i a totes, per aquests 
quatre anys! 

I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió, essent les vint-i-una 
hores i cinquanta minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe. 
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Vist i plau
L’Alcalde Secretària interventora 
Carles Palau Boté Elena Bergés Martín

(document signat electrònicament) 
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