A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, essent les
vint-i-dos hores del dia 12 de setembre de 2019, es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit
es relacionen, sota la presidència del Sr. Alcalde, Ramon Consola Palau, per celebrar la sessió
ordinària del Ple de la Corporació.

Assistents:
Ramon Consola Palau
Jaume Amorós Bonet
Miquel Campàs Pla
Brigit Jubillar Jové
Àngela Utrilla Sánchez
Rosa Mª Buira Castells
Carles Palau Boté
Miquel Amorós Folguera
Rosa Romà Navarro
Nadir Castells Gené
Enric Cerqueda Secanell

Alcalde, JxB
Regidor, JxB
Regidor, JxB
Regidora, JxB
Regidora, JxB
Regidora, JxB
Regidor, BM-AM
Regidor, BM-AM
Regidora, BM-AM
Regidora, BM-AM
Regidor, BM-AM

Hora de començament : 10,00 nit.
Hora d’acabament: 2/4 de 12 nit.

Número: 2019-0011 Data: 16/10/2019

Assistència i quòrum

ACTES DE PLENS 2019

Actua com a Secretari interventor accidental Ferran Lázaro Diez.
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 de l’acta de la sessió anterior.

2n. Dació en compte dels decrets d’alcaldia.
3r.

Dació en compte de les rendicions trimestrals al Ministeri d’Hisenda: informe trimestral
període mig de pagament a proveïdors 2n trimestre 2019.

4t.

Mocions.

5è. Precs i preguntes.
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Ferran Lázaro i Díez (1 de 2)
Secretari accidental
Data Signatura: 23/10/2019
HASH: 147ae05fe043acb371c2c5d92d4f600a
Ramon Consola Palau (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 16/10/2019
HASH: c02fec9887fa65d555fb030345be2c44

11/19 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 12 de setembre de 2019.

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 els Plens Extraordinaris de 15/06/2019, 11/07/2019 i 25/07/2019 i
resten pendents per a la seva aprovació.

Primer punt de l’ ordre del dia, aprovació de l’acta de la sessió anterior. En aquest punt s’aproven
les actes dels plens extraordinaris de data 15/06/2019, 11/07/2019 i de data 25/07/19, amb
l’esmena que fa el Sr. Carles Palau, que literalment es transcriu:
“Acta 11-07-2019
Pàgina 22
Minut: 1hora 22 minuts
Pel que fa a la Junta de Govern, podríem discutir, perquè no estic d’acord amb el que has dit, però
evidentment podríeu haver tingut Junta de Govern igualment i haver tingut tots retribució per
dedicacions parcials, que no és
Incompatible,
Sr. Cònsola: si
Sr. Palau No és incompatible
Sr. Cònsola: si
Sra. Secretària: no
Sr. Palau: tu pots establir retribucions per assistència a juntes de govern o no.
Sr. Cònsola: si, però, ja ens ho vam plantejar.
Sr. Palau: En aquest cas hi hauria Junta de Govern cobraria l’ alcalde perquè si que tindria dret per
assistència, però la resta no. Un motiu de no tenir Junta de Govern no podem justificar amb el
sistema de retribucions o no als regidors.”
El ple per unanimitat accepta l’esmena.

SEGON.- DACIÓ EN COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Atès que en l’anterior Ple va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim d’aquests
Decrets el 00111/2019.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0112/2019 fins al núm. 0253/2019 ambdós inclosos.
S’adjunta annex.

ANNEX DECRETS 2019
DECRET NÚM.

ASSUMPTE

2

Número: 2019-0011 Data: 16/10/2019

Primer.- Aprovar l’acta dels Plens Extraordinaris de data 15/06/2019, 11/07/2019 i 25/07/2019
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Per tot això, es proposa al Ple el següent ACORD:

ACTES DE PLENS 2019

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.

Convocatòria sessió ordinària ple 6/19
Contractació servei endoteràpia Pineda (Exp. 226/2019)
Comunicació urbanística (Exp. 200/2019)
Contractació comptadors piscines municipals (Exp. 191/2019)
Comunicació urbanística (Exp. 220/2019)

Junta de Govern Local (JGL/2019/4)
Contractació socorristes 2019 (Exp. 251/2019))
Comissió Especial de Comptes (CEC/2019/1)
Contractació subministrament, escala piscines (Exp. 278/2019)
Decret obligacions abril (TCF-2019-26)
Omissió funció interventora obligacions mes d'abril (TCF/2019/25)
Contractació de gestió de serveis públics, pròrroga contracte bar
piscines (Exp. 289/2019)
Llicències urbanístiques (Exp. 454/2018)
Convenis i acords, sala formativa B Incubadora empreses (Exp.
279/2019)
Reconeixement triennis funcionari habilitació nacional (Exp.
157/2019)
Comunicacions urbanístiques (Exp. 238/2019)
Convenis col·laboració entitats, Associació de Joves Bell-lloquins
(Exp. 410/2018)
Pagaments abril 1 (TCF-29)
Pagaments abril 2 (TCF-28)
Nòmines maig (Exp. 303/2019)
Projecte urbanització SA DE SERVEIS AGRARIS SANT MIQUEL
(Exp.297/2019)
Liquidació definitiva ICIO, Teresa Carles Manufacturing SLU (Exp.
507/2018)
Prorroga obres Teresa Ramis (Exp. 145/2019)
Club esportiu Bell-lloc (Exp. 349/2018)
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Concurs de Narrativa Breu i Dibuix Joan Solà (Exp. 271/2019)

Número: 2019-0011 Data: 16/10/2019

Comunicació urbanística (Exp. 229/2019)

ACTES DE PLENS 2019

DECRET 2019
2019-0112
DECRET 2019
2019-0113
DECRET 2019
2019-0114
DECRET 2019
2019-0115
DECRET 2019
2019-0116
DECRET 2019
2019-0117
DECRET 2019
2019-0118
DECRET 2019
2019-0119
DECRET 2019
2019-0120
DECRET 2019
2019-0121
DECRET 2019
2019-0122
DECRET 2019
2019-0123
DECRET 2019
2019-0124
DECRET 2019
2019-0125
DECRET 2019
2019-0126
DECRET 2019
2019-0127
DECRET 2019
2019-0128
DECRET 2019
2019-0129
DECRET 2019
2019-0130
DECRET 2019
2019-0131
DECRET 2019
2019-0132
DECRET 2019
2019-0133
DECRET 2019
2019-0134
DECRET 2019
2019-0135
DECRET 2019
2019-0136
DECRET 2019

Baixa rebut i nova liquidació de taxa escombraries per canvi de titular
(Exp. 273/2019)
Baixa rebut cementiri per duplicitat d'objecte tributari (Exp.
310/2019)
Baixa rebut i nova liquidació de taxa d'escombraries per canvi de
titular (Exp. 272/2018)
Baixa rebut i nova liquidació de taxa d'escombraries per canvi de
titular (Exp. 274/2018)

Comunicacions urbanístiques (Exp. 316/2019)
Llicències urbanístiques (Exp. 69/2018)
Ordre d'execució, advertiment-multa (Exp. 197/2017)
Ordre d'execució, advertiment-multa (Exp. 197/2017)
Ordre d'execució, advertiment-multa (Exp. 197/2017)
Ordre d'execució, advertiment-multa (Exp. 197/2017)
Ordre d'execució, advertiment-multa (Exp. 197/2017)
Ordre d'execució, advertiment-multa (Exp. 197/2017)
Baixa rebut i nova liquidació de taxa d'escombraries per canvi de
titular (Exp. 274/2019)

Número: 2019-0011 Data: 16/10/2019

Comunicacions urbanístiques (Exp. 298/2019)

ACTES DE PLENS 2019

Omissió funció interventora obligacions mes de maig (TCF/2019/34)
Comunicació obres (Exp. 307/2019)
Convocatòria ple extraordinari (PLN/2019/7)
Convocatòria Junta de Govern Local (Exp. JGL/2019/5)
Decret obligacions maig 1 (TCF-2019-36)
Comunicacions urbanístiques (Exp. 221/2019)
Aprovació Certificació obres (Exp. 307/2019)
Llicència de segregació (Exp. 444/2018)
Recepció obres Pla Parcial Vinyes del Mig (Exp. 174/2019)
Decret Pagament 2 (TCF-2019-38)
Decret Pagament 1 (TCF-2019-37)
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2019-0137
DECRET 2019
2019-0138
DECRET 2019
2019-0139
DECRET 2019
2019-0140
DECRET 2019
2019-0141
DECRET 2019
2019-0142
DECRET 2019
2019-0143
DECRET 2019
2019-0144
DECRET 2019
2019-0145
DECRET 2019
2019-0146
DECRET 2019
2019-0147
DECRET 2019
2019-0148
DECRET 2019
2019-0149
DECRET 2019
2019-0150
DECRET 2019
2019-0151
DECRET 2019
2019-0152
DECRET 2019
2019-0153
DECRET 2019
2019-0154
DECRET 2019
2019-0155
DECRET 2019
2019-0156
DECRET 2019
2019-0157
DECRET 2019
2019-0158
DECRET 2019
2019-0159
DECRET 2019
2019-0160
DECRET 2019
2019-0161
DECRET 2019
2019-0162

Aprovació padró taxa escombraries 2019 (Exp. 347/2019)
Convocatòria de Ple (Exp. PLN/2019/8)
Resolució contracte administratiu Bar la Cultural, liquidació
econòmica contracte (Exp. 291/2018)
Contractació manteniment piscines 2019 (Exp. 349/2019
Recurs administratiu en matèria urbanística. Recusació (Exp.
290/2019)

Subvencions rebudes IEI. Revista municipal (Exp. 350/2019)
Subvencions rebudes IEI. Liceu a la fresca (Exp. 354/2019)
Nòmines Juny 2019 (Exp. 360/2019)
Llicència aigua i clavegueram (Exp. 365/2019)
Llicència Urbanística (Exp. 261/2019)
Llicència Urbanística (Exp. 259/2019)
Targeta aparcament (Exp. 366/2019)

Número: 2019-0011 Data: 16/10/2019

Subvencions rebudes IEI. Llibres DVD's biblioteca (Exp. 344/2019)

ACTES DE PLENS 2019

Targeta aparcament (Exp. 362/2019)
Targeta aparcament (Exp. 361/2019)
Contractació servei manteniment ascensor (Exp. 304/2017)
Nòmines Juny 2019 (Exp. 304/2019)
Pagament paga extra juny 2019 (Exp. 360/2019
Obligacions juny 1era quinzena (Exp. TCF-2019-47)
Concessió llicències i permisos (Exp. 381/2019)
Rectificació errada material obligacions juny (Exp. FACT-2019-737)
Liquidació definitiva ICIO, Teresa Carles Manufacturing SLU (Exp.
507/2018)
Desistiment fraccionament deute tributari ICIO Teresa Carles (Exp.
228/2018)
Pagaments juny 2 (Exp. (TCF-2019-49)
Pagaments juny 1 (Exp. (TCF-2019-48)
Nòmines Juny 2019 (Exp. 360/2019)
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DECRET 2019
2019-0163
DECRET 2019
2019-0164
DECRET 2019
2019-0165
DECRET 2019
2019-0166
DECRET 2019
2019-0167
DECRET 2019
2019-0168
DECRET 2019
2019-0169
DECRET 2019
2019-0170
DECRET 2019
2019-0171
DECRET 2019
2019-0172
DECRET 2019
2019-0173
DECRET 2019
2019-0174
DECRET 2019
2019-0175
DECRET 2019
2019-0176
DECRET 2019
2019-0177
DECRET 2019
2019-0178
DECRET 2019
2019-0179
DECRET 2019
2019-0180
DECRET 2019
2019-0181
DECRET 2019
2019-0182
DECRET 2019
2019-0183
DECRET 2019
2019-0184
DECRET 2019
2019-0185
DECRET 2019
2019-0186
DECRET 2019
2019-0187
DECRET 2019

Cartipàs municipal (PLN/2019/9)
Targeta aparcament (Exp. 395/2019)
Llicències urbanístiques (Exp. 136/2019)
Contractació obres adequacions cementiri municipal (Exp. 288/2019)
Llicència Urbanística (Exp. 219/2019)
Establiment règim econòmic de càrrecs. Assignació dedicacions
parcials regidors (Exp. 391/2019)
Padró municipal renovació o confirmació de residència (Exp.
10/2019)
Comunicació urbanística (Exp. 376/2019)
Comunicació urbanística (Exp. 394/2019)
Comunicació urbanística (Exp. 393/2019)
Comunicació urbanística (Exp. 372/2019)
Comunicació urbanística (Exp. 375/2019)
Modificació de crèdit. Superàvit pressupostari 2018. Distribució del
superàvit. (Exp. 380/2019)
Obligacions juny 2ona quinzena. Omissió funció interventora (Exp.
TCF-2019-55)
Obligacions juny 2ona quinzena. (Exp. TCF-2019-56)
Constitució Comissió Especial de Comptes (Exp. 398/2019)
Taxa ocupació del sòl (Exp. 412/2019)
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Contractació adequacions cementiri municipal (Exp. 288/2019)
Baixa i nova liquidació rebut escombraries per canvi de titular
(Exp.387/2019)
Baixa i nova liquidació rebut escombraries per canvi de titular
(Exp.388/2019)
Constitució àrees municipals i delegació competències regidors (Exp.
368/2019)
Constitució àrees municipals i delegacions u nomenaments tinents
d'alcalde (Exp. 368/2019)
Constitució àrees municipals i delegacions. Representant Consell
Comarcal (Exp. 368/2019)
Constitució àrees municipals i delegacions. Representant Consell
Municipal de la Dona (Exp. 368/2019)

Número: 2019-0011 Data: 16/10/2019

Autorització exhumació restes (Exp. 129/2019)

ACTES DE PLENS 2019

2019-0188
DECRET 2019
2019-0189
DECRET 2019
2019-0190
DECRET 2019
2019-0191
DECRET 2019
2019-0192
DECRET 2019
2019-0193
DECRET 2019
2019-0194
DECRET 2019
2019-0195
DECRET 2019
2019-0196
DECRET 2019
2019-0197
DECRET 2019
2019-0198
DECRET 2019
2019-0199
DECRET 2019
2019-0200
DECRET 2019
2019-0201
DECRET 2019
2019-0202
DECRET 2019
2019-0203
DECRET 2019
2019-0204
DECRET 2019
2019-0205
DECRET 2019
2019-0206
DECRET 2019
2019-0207
DECRET 2019
2019-0208
DECRET 2019
2019-0209
DECRET 2019
2019-0210
DECRET 2019
2019-0211
DECRET 2019
2019-0212
DECRET 2019
2019-0213

Taxa ocupació del sòl (Exp. 412/2019)
Ordenació pagaments 2ona quinzena juny (TCF-2019-57)
Taxa ocupació del sòl (Exp. 413/2019)

Contractació temporal personal Llar d'Infants (Exp. 417/2019)
Baixa i nova liquidació rebut escombraries per canvi de titular (Exp.
427/2019)
Baixa i nova liquidació rebut escombraries per canvi de titular (Exp.
429/2019)
Baixa i nova liquidació rebut escombraries per canvi de titular (Exp.
431/2019)
Petició despatx grup municipal BM-AM (Exp. 399/2019
Baixa i nova liquidació rebut escombraries per canvi de titular (Exp.
428/2019)
Aprovació nòmines i assistències a Plens ((Exp. 435/2019)
Aprovació obligacions 1era quinzena. Omissió funció interventora
(TCF-2019-64)
Aprovació obligacions 1era quinzena. (TCF-2019-63)

Número: 2019-0011 Data: 16/10/2019

Convocatòria Ple extraordinari (PLN/2019/10)

ACTES DE PLENS 2019

Comunicacions urbanístiques (Exp. 421/2019)
Subvencions rebudes d'un altra administració. 25% projecte reforma
enllumenat 4a fase (Exp. 3440/2019)
Concurs cartell festa major de setembre (Exp. 434/2019)
Comunicacions urbanístiques (Exp. 422/2019)
Recursos administratius en matèria d'urbanisme (Exp. 290/2019)
Ordenació pagaments 1era quinzena juliol (TCF-2019-65)
Actualització parcial inventari municipal (Exp. 443/2019)
Llicència urbanística (Exp. 98/2017)
Reconeixement grau personal funcionari d'habilitació nacional (Exp.
452/2019)
Baixa i nova liquidació rebut escombraries per canvi de titular (Exp.
138//2018)
Llicències urbanístiques (Exp. 419/2019)
Aprovació obligacions juliol 2a quinzena. Omissió funció interventora
(TCF-2019-69)
Aprovació obligacions juliol 2a quinzena (TCF-2019-68)
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DECRET 2019
2019-0214
DECRET 2019
2019-0215
DECRET 2019
2019-0216
DECRET 2019
2019-0217
DECRET 2019
2019-0218
DECRET 2019
2019-0219
DECRET 2019
2019-0220
DECRET 2019
2019-0221
DECRET 2019
2019-0222
DECRET 2019
2019-0223
DECRET 2019
2019-0224
DECRET 2019
2019-0225
DECRET 2019
2019-0226
DECRET 2019
2019-0227
DECRET 2019
2019-0228
DECRET 2019
2019-0229
DECRET 2019
2019-0230
DECRET 2019
2019-0231
DECRET 2019
2019-0232
DECRET 2019
2019-0233
DECRET 2019
2019-0234
DECRET 2019
2019-0235
DECRET 2019
2019-0236
DECRET 2019
2019-0237
DECRET 2019
2019-0238
DECRET 2019

Ordre d'execució (Exp. 455/2019)
Baixa padró per inclusió indeguda (Exp. 416/2019)
Execució forçosa (Exp. 451/2019)

Execució forçosa (Exp. 451/2019)
Assabentat certificat inscripció i retorn aval bancari projectes
d'urbanització (Exp. 297/2019)
Establiment règim econòmic de càrrecs electes (Exp. 391/2019)
Ordenació de pagaments juliol 2a quinzena (TCF-2019-70)
Llicència estudis (Exp. 462/2019)
Línies fonamentals pressupost 2020 (Exp. 130/2019)
Nomenament secretari interventor accidental (Exp. 465/2019)
Resolució caducitat ENSARP (Exp. 415/2019)
Pagament nòmines agost (Exp.479/2019)

Número: 2019-0011 Data: 16/10/2019

Execució forçosa (Exp. 451/2019)

ACTES DE PLENS 2019

Llicència aigua i clavegueram (Exp. 488/2019)

En
el
segon
punt
de
l’ordre
del
dia
referit
als
decrets
173,
174,178,181,182,183,184,,185,186,187,190,195,199,200,201,202,204,205,,206,207,208,209,,210,
211,213,214,215,216,218,225,226,227,228,,230,231,232,233,234,,235,237,238,239,240,242,243,2
44,245,246,247,248,249,250,251,252.
El Sr. Palau fent referencia als decrets 242 edifici carrer migdia i 244 magatzem Alfons XIII, tots
dos són propietats de bancs, sobre una multa de 3.000,00 € i 600,00 € respectivament, en que
esta basada esta diferencia.
El Sr. Consola li contesta que és el criteri dels Tècnics i de la Secretària.
Sr. Palau, els pisos davant el Pub la Tonqueta, l’edifici del carrer Lleida davant la benzinera i un
solar al camí vell de Bellvis, en quina situació estan.
El Sr. Consola contesta que s’han començat els procediments.
Sobre l’enllumenat Led fase 4 el Sr. Palau pregunta quins son els terminis per executar l’obra.
El Sr. Consola li respon que serà a l’any 2020.
El Sr. Palau sobre el decret 190 de les obres que es realitzen al cementiri, en quin estat estan,
s’han acabat?.
El Sr. Consola respon, encara no estan acabades i encara falta la visita de l’obra pels tècnics.
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2019-0239
DECRET 2019
2019-0240
DECRET 2019
2019-0241
DECRET 2019
2019-0242
DECRET 2019
2019-0243
DECRET 2019
2019-0244
DECRET 2019
2019-0245
DECRET 2019
2019-0246
DECRET 2019
2019-0247
DECRET 2019
2019-0248
DECRET 2019
2019-0249
DECRET 2019
2019-0250
DECRET 2019
2019-0251
DECRET 2019
2019-0252
DECRET 2019
2019-0253

TERCER.- DACIÓ EN COMPTE DE LES RENDICIONS FETES AL MINISTERI D’HISENDA:
INFORMES TRIMESTRALS DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 2N
TRIMESTRE DEL 2019

Pagaments realitzats en el trimestre: 343.700,38 EUROS
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 12.300,31 EUROS
Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
equivalent al segon 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 2n. TRIMESTRE 2019: 6,05 dies

Número: 2019-0011 Data: 16/10/2019

Per tant, s’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb l’article 12 de la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el sector públic, resultant-ne el següent detall resum:
SEGON TRIMESTRE 2019:

ACTES DE PLENS 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.

Pagaments realitzats del trimestre: 343.700,38 €
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 12.300,321 €
Període mig de pagament 2n trimestre de 2019: 6,05 dies.
Aquest punt s’aprova per unanimitat del ple de la corporació.

QUART.- MOCIÓ EN SUPORT A LES ONG QUE TREBALLEN EN EL RESCAT I SALVAMENT
AL MEDITERRANI
El Mediterrani s’ha convertit en la frontera més perillosa del món, amb més de 14.000 persones
mortes des del 2014, una catàstrofe humanitària de dimensions equiparables a les d’un genocidi.
909 persones hi han perdut la vida aquest 2019, segons l’Organització Internacional per a les
Migracions (OIM), depenent de l'ONU. Tot i que probablement la xifra real de morts és molt més
elevada.
És urgent l’establiment de corredors humanitaris segurs i els programes de reassentament i
reubicació, així com de vies legals i segures, com l’expedició de visats humanitaris segurs i visats
acadèmics, per a solucionar el problema.
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El tercer punt que fa referencia a: dació en compte de les rendicions trimestrals al Ministeri
d’Hisenda: informe trimestral període mig de pagament a proveïdors 2n trimestre 2019.

Davant aquesta situació, diverses ONGs com Open Arms, Sos Méditeranée, Metges Sense
Fronteres i Sea Watch, entre d’altres, naveguen pel mediterrani buscant vaixells a la deriva per
rescatar persones i salvar vides. Una tasca que és responsabilitat directa de les institucions
europees i dels estats membres, però que aquests no sols incompleixen amb el seu deure, sinó
que en dificulten la tasca de les organitzacions de rescat que fan el que haurien de fer els estats.

2.- Tot Estat riberenc fomentarà la creació, el funcionament i el manteniment d'un servei de cerca i
salvament adequat i eficaç per a garantir la seguretat marítima i aèria i, quan les circumstàncies ho
exigeixin, cooperarà per a això amb els Estats veïns mitjançant acords mutus regionals.
El Govern de la Generalitat ha expressat en diverses ocasions la voluntat d’acollir declarant
Catalunya com a port segur, oferint els ports gestionats per l'empresa pública Ports de la
Generalitat per a l'arribada de vaixells que realitzen tasques de salvament a la Mediterrània.
L'acord inclou també la creació d'una comissió Interdepartamental Ports Segurs, que ha de vetllar
per l'acolliment d'aquests vaixells, coordinar l'assistència i gestionar també les actuacions per
assegurar l'acolliment.
El Parlament de Catalunya també ha expressat el seu suport amb les entitats no governamentals
que treballen per rescatar persones al mediterrani, a través de diverses mocions, com l’aprovada
el 25 de juliol. A més, va aprovar donar la Medalla d’Honor a Òscar Camps, fundador d’Open Arms
i Carola Rackete, capitana del Seawatch 3, com a mostra de suport a la seva tasca.
Des del món municipal, s’ha reiterat el compromís amb mocions i declaracions a favor de l’acollida,
posant a disposició de les ONGs i govern recursos per acollir a les persones refugiades.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Bell-lloc es Mou proposa al Ple d’aquest Ajuntament
l’aprovació dels següents
ACORDS
PRIMER.- Expressar el suport amb les ONGs que naveguen pel mediterrani per rescatar persones
i salvar vides al mediterrani i denunciar la persecució política que reben.
SEGON.- Reiterar el compromís local com a municipi d’acollida, posant a disposició del Govern de
la Generalitat de Catalunya i les entitats socials que treballen amb persones refugiades els
recursos materials i econòmics necessaris.

10

Número: 2019-0011 Data: 16/10/2019

a) Presti auxili a tota persona que es trobi en perill de desaparèixer en el mar.
b) Es dirigeixi a tota la velocitat possible a prestar auxili a les persones que estiguin en perill,
quan sàpiga que necessiten socors i sempre que tingui una possibilitat raonable de fer-ho.
c) Cas d'abordatge, presti auxili a l'altre buc, a la seva tripulació i als seus passatgers i, quan
sigui possible, comuniqui a l'altre buc el nom del seu, el seu port de registre i el port més
pròxim en què farà escala.
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Cal recordar que l’article 98 de la Convenció de las Nacions Unides sobre el Dret del Mar respecte
als deures de prestar auxili implica directament els estats:
1.- Tot Estat exigirà al capità d'un buc que enarbori el seu pavelló que, sempre que pugui fer-ho
sense greu perill per al buc, la seva tripulació o els seus passatgers:

ACTES DE PLENS 2019

Aquestes organitzacions estan patint una forta onada de criminalització per part de molts estats
europeus, impedint que atraquin als seus ports, amb la immobilització dels vaixells, amb l’amenaça
de multes i amb acusacions de tràfic de persones i organització criminal, que ha portat a
detencions com la de la capitana del Seawatch 3 Carola Rackete. Diversos països tenen previstes
multes, com per exemple l’Estat Espanyol, de fins a 900.000 euros en cas que s'intenti rescatar
persones.

TERCER.- Exigir al Govern de l’Estat el compliment de la sentència del Tribunal Suprem que el
condemna a l’execució dels compromisos de reubicació i reassentament acordats que obliguen a
tramitar les sol·licituds d’asil de 19.500 persones.

SETÈ.- Comunicar aquests acords a la l’ONG Proactiva Open Arms, a la Conselleria d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del govern català, al Parlament de Catalunya i al
govern Espanyol.
El quart punt que es refereix a les mocions.
Moció presentada per BM Bell-lloc es mou, suport a les ONG que treballen en el rescat i salvament
al mediterrani. (moció literal que forma part de l’expedient del ple)
Sra. Buira: des de l’equip de govern no podem fer res mes que donar suport a les ONG’s i quan
prioritzen els salvavides o puguin millorar les seves condicions de vida, com a administració creiem
que li hem de donar suport i recolzar per tant per part nostra cap inconvenient per recolzar la
moció.
Aquesta moció es recolzada pel ple per donar suport a les ONG que s’impliquen.

CINQUÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PER BM BELL-LLOC ES MOU, FRESAT DE LA PISTA DEL
PAVELLÓ ABANS D’ACABAR L’ANY.
El municipi de Bell-lloc d’Urgell disposa d’un pavelló poliesportiu construït als anys XX que dona
servei als diferents clubs esportius locals (hoquei, bàsquet, patinatge) i també serveix per a
realitzar diverses activitats (extraescolars, casals, jornades, 24h de futbol sala, etc). Aquest us,
normal en una instal·lació d’aquests tipus, comporta que periòdicament s’hi hagin de dur a terme
tasques de manteniment i conservació.
La darrera legislatura s’han dut a terme actuacions com ara reparar goteres, reforçar les tanques
de la pista, reparar les lesions de l’entrada del pavelló així com diverses tasques de manteniment
ordinari de la instal·lació.
Una de les feines de manteniment important que s’ha de realitzar cada certs anys és el fresat de la
superfície de la pista per eliminar les diferencies de nivell produïdes per l’ús intensiu. Aquesta
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SISÈ.- Instar al Govern de Catalunya, que en el marc de la política exterior, prengui les mesures
necessàries per tal de defensar els interessos i l’activitat que estan desenvolupant les ONGs
catalanes que treballen en el rescat i salvament al mediterrani.
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CINQUÈ.- Instar la UE a donar suport econòmic, logístic i legal a les ONG que treballen al
mediterrani rescatant i salvant persones; que dugui a terme polítiques de cooperació,
reconstrucció, econòmiques, de desenvolupament amb els països d’origen que actuïn sobre l’arrel
del problema del drama migratori i que apliqui, també, polítiques d’acollida inclusives que
garanteixin la subsistència i els drets més bàsics de tothom.

ACTES DE PLENS 2019

QUART.- Exigir al Govern de l’Estat el compliment de les divuit sentències del Tribunal
Constitucional, del Tribunal Suprem, de l’Audiència Nacional i del Tribunal Superior de Justícia de
Madrid que l’obliguen a transferir a la Generalitat, al llarg del 2019, la competència i els recursos
per a l’acollida de les persones immigrades, sol·licitants d’asil, refugiades i beneficiàries de
protecció internacional.

tasca és necessària per garantir la seguretat dels jugadors i jugadores dels diferents esports que
utilitzen la pista. Un mal acabat de la superfície pot afavorir l’aparició de lesions.
El projecte de pressupostos per a l’any 2019 tenia una partida per destinar al fresat de la pista del
pavelló poliesportiu de Bell-lloc d’Urgell. El grup municipal de Bell-lloc es Mou considera que
aquesta actuació és prioritària per aquest 2019 i així ho va preveure. Tot i que les tasques de
manteniment és preveien dur a terme en l’època estival, encara hi ha la possibilitat dins el
calendari esportiu de fresar el pavelló abans d’acabar l’any.

Sra. Buira: en els tres mesos que portem a govern (gairebé tres mesos) ja n’hem parlat dues
vegades aquí en el Ple
D'aquesta actuació. Primer es va presentar un escrit que es va respondre per part de l’equip de
govern i avui ho presenteu en forma de moció. Ens sembla una mica estrany que si s’ha
considerat per l’equip de Bell-lloc es Mou que era una actuació tan important, tan necessària
doncs estar tres anys pensant si es feia o no es feia. Ja sé que direu que al pressupost del 2019 ja
ho teníeu previst i nosaltres hi vam votar en contra. Però des del 2017 o finals del 2016 que es va
produir aquesta necessitat fins al 2019 ha passat un temps, però bé, anem al que hem fet
nosaltres. Durant aquests tres mesos pràcticament que portem de govern el que s’ha fet a part de
canviar la bandera de la Plaça 11 de setembre i les tasques del dia a dia de l’Ajuntament, doncs
s’ha adequat la pintura de la llar d’infants, s’ha adequat la pintura de l’edifici de l’escola, s’ha
reparat el tobogan i el gronxador del pati de l’escola també la reixa de darrera, s’han fet també
altres i diferents actuacions a l’escola. S’ha netejat a fons la Cultural. També s’ha reparat l’aire
condicionat de la Cultural la bomba del centre de dia i altres diferents actuacions del centre de dia.
S’han fet reparacions a les piscines, als parcs i jardins. S’ha adequat el cementiri a part de les
obres que s’hi estan fent ara, s’ha aprovat arreglar el camí del cementiri i s’han fet actuacions al
pavelló que el Jaume ens explicarà ara.
Sr. Jaume Amorós: bé vam estar parlant amb tècnics que ens van dir que abans de fer un fresat
que és bastant agressiu valdria més fer altres coses. Un tractament amb uns líquids i una manera
de aplica'ls.
S’ha fet avui per que hem esperat a que acabessin els esplais i aquest matí ho han fet. Ara abans
de començar el Ple estant entrenant els de bàsquet i diu que es nota. Hem de mirar si es nota en
un mes, dos o si amb un altre tractament es solventa el problema que havia que és que la pista
lliscava i és un perill evidentment. Abans de fer un fresat si es pot actuar així no veiem necessari
fer el fresat. També dieu que és cada certs anys, no hi ha un termini establert, es cada quan convé,
quan és necessari. Hem decidit que de moment fem aquest tractament i més endavant ja veurem.
Es això
Sr. Carles Palau: si, quan diem cada certs anys vol dir quan és necessari no que s’hagi de fer cada
tres anys per nassos, quan veus que la pista està malament.
Sr. Jaume Amorós: hem de comptar que no se'n poden fer massa de fresats tampoc. Arriba un
punt que si es fan massa fresats s’ha de canviar el terrasso.
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SEGON: que es comuniqui al Club Patí Bell-lloc, al Club Bàsquet Bell-lloc i al Club Esportiu
Bell-lloc el resultat d’aquesta moció.
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PRIMER: que s’habiliti en el pressupost de l’exercici 2019 (prorrogat del 2017) una partida
destinada a fresar la pista del pavelló poliesportiu de Bell-lloc d’Urgell i que aquesta actuació es
dugui a terme durant aquest exercici.

ACTES DE PLENS 2019

Per tot l’exposat, el grup municipal de Bell-lloc es Mou proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell els següents ACORDS:

Sr Consola: el fresat no soluciona el problema de les ondulacions, la capa és molt prima. El
pavelló de Bell-lloc no s’ha fresat mai. Ho hem estat mirant.
Sr. Palau: el que comentaven els del bàsquet és que la pista patinava però els del hoquei que al
llarg de la pista hi havia unes ondulacions del desgast del temps
Sra. Buira: ara que s’ha fet aquesta actuació que és una mica més contundent del que s’havia fet
fins ara, doncs s’ha d’esperar a veure que passa i ja es valorarà quines altres actuacions es fan i
suposo que la darrera serà el fresat. Hem estat pendents del tema i ens ha preocupat sobretot si
afecta la seguretat de les persones.
Sr. Miquel Amorós: el productes aquests són aptes per a espais públics?

Número: 2019-0011 Data: 16/10/2019

Sr Carles Palau: la informació que tenim nosaltres és que la pista fa ondulacions i és aquest el
problema

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Ramon Consola: els experts en aquest tema ens diuen que el fresat és l’últim que s’ha de fer.
El fresa comporta que estàs debilitant les rajoles i al final queda una capa molt fina que si estàs
fent hoquei trenca la capa aquesta. Lo qual es perillós. Aleshores ens han dit que l’important dels
pavellons és la neteja, es a dir s’han de netejar amb productes molt agressius que és el que s’ha
fet avui. La gent acostuma a netejar com les rajoles de les cases per a que treguin brillo, si
apliques ceres el poro de la rajola absorbeix la cera i això provoca que patini. Ells comenten que
com mes agressiu sigui el producte millor, mai farà malbé la rajola. El que perdrà serà el brillo.
Avui en dia els pavellons, vam parlar amb els de Juneda, estan aplicant amoníac pur. El fresat
comporta que ens estem menjant la capa superficial. A part has de tornar a pintar tot el pavelló
amb totes les ratlles per tant nosaltres hem optat per la solució que ens han donat els tècnics. Els
del bàsquet sembla que està correcte i ara a veure quin resultat tenen els del hoquei per si hem de
continuar fent un tractament mes agressiu.

Sra. Buira: les empreses que treballem saben quins productes i quina normativa han de complir

Sra. Buira: nosaltres votarem que no per què ja hem fet una sèrie d'actuacions i continuarem
fent-les
Sr. Miquel Amorós: el que s’ha de fer és fer actuacions seguint criteris tècnics i en consens amb
les associacions
Sra. Buira: si calgués fer alguna altra actuació es pot encabir a la partida de manteniment d’edificis
i no caldria fer una partida expressa.
Votacions:
No a la moció, Ramon Consola Palau, Jaume Amorós Bonet, Miquel Campàs Pla, Brigit Jubillar
Jové, Àngela Utrilla Sánchez, Rosa Mª Buira Castells. 6 vots No.
Si a la moció, Carles Palau Boté, Miquel Amorós Folguera, Rosa Romà Navarro, Nadir Castells
Gené, Enric Cerqueda Secanell. 5 vots Si.
La moció NO queda aprovada.
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Sr. Jaume Amorós: jo hi he anat i no he notat res

SISÈ.- PRECS I PREGUNTES
El cinquè punt que fa referencia a precs i preguntes, les intervencions són les següents:
El Sr. Palau recorda la situació dels presos polítics.

El Sr. Consola respon que si que estan autoritzats.
El Sr. Miquel Amorós pregunta com es que es fa la festa al frontó i no es fa a la SCR. També
demana un llistat dels costos addicionals que això pot representar: instal·lació de carpa, instal·lació
de lavabos, seguretat...
El Sr. Campas i la Sra. Utrilla, ho contestarem per escrit.
To seguit hi ha comentaris sobre la bandera i l’estelada.
El Sr. Miquel Amorós pregunta perquè s’ha canviat l’estelada per la senyera.
El Sr. Consola li contesta perquè l’Ajuntament és un edifici públic i una institució, la bandera dels
catalans és la senyera.
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El Sr. Palau pregunta quins productes fitosanitaris s’han utilitzat darrerament en parcs i places.
També si són productes autoritzats i si tenen un període de seguretat.

ACTES DE PLENS 2019

El Sr. Palau comenta les restes de l’accident (material sanitari i restes del cotxe) que es va produir
a l’autovia que actualment encara són al camí veïnal. Demana que l’Ajuntament es posi en
contacte amb carreteres per tal de netejar la zona o bé que ho faci l’Ajuntament i reclami el cost.

El Sr. Consola, pregunto Sr. Miquel Amorós, quina és la bandera de tots els catalans.

El Sr. Cònsola defensa que en un acte institucional hi ha d’haver la senyera.
El Sr. Miquel Amorós contesta que quan l’anterior equip de govern organitzava l’acte, hi havia la
senyera i la bandera de Bell-lloc que hi ha al despatx de l’alcalde.
El Sr. Jaume Amorós contesta que el criteri del grup municipal és la senyera perquè representa a
tots els Bell-lloquins pensin com pensin. Afegeix que l’estelada exclou a gent.
El Sr. Palau posa en valor que els 11 regidors formen part de partits independentistes i comenta
que treure l’estelada és fer un pas enrere.
El Sr. Jaume Amorós diu que això es podria discutir. Afegeix que BM té el suport dels socialistes
que van votar el 155.
El Sr. Palau defensa que BM és una marca blanca d’ERC i que a cada partit ens va votar gent de
diversos partits. També defensa que per BM la qüestió nacional és bàsica.
El Sr. Jaume Amorós defensa que ens cal fer poble.
El Sr. Palau comenta que no és incompatible fer poble i fer país.
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Sr. Miquel Amorós, és la senyera. A continuació defensa que la senyera ha d’estar a l’Ajuntament
però que a una plaça o espai públic s’hi pot posar perfectament una estelada.

El Sr. Consola demana respecte per la senyera.
La Sra. Buira diu que cada equip de govern pren les seves decisions. Afegeix que donat que BM
ho considera important, podem trobar-nos i consensuar una nova ubicació. Afegeix que com a
Ajuntament no ens toca fomentar la diferència entre Bell-lloquins sinó que cal unitat. Cal deixar la
guerra de les banderes.
El Sr. Consola afegeix que el 9N va obrir el col·legi electoral i va anar a BCN com a alcalde donant
la cara. Al seu moment va donar la cara com també va fer el Sr. Palau al seu moment.

El Sr. Amorós contesta que ningú ha mesurat qui és més català, simplement s’ha donat l’opinió de
BM.
El Sr. Jaume Amorós defensa que no es tracta de banderes sinó de decisions de l’equip de
govern. I afegeix que l’acte va ser vandalisme.
El Sr. Palau el replica dient que no va ser vandalisme ja que implica destrucció. Pregunta en
quines condicions s’ha tornat la senyera
La Sra. Buira diu que la senyera no havia de tornar a la taula del despatx sinó al seu lloc.
El Sr. Amorós pregunta on està l’estelada que hi havia al màstil i el Sr. Palau afegeix que no s’ha
pagat mai cap estelada amb els diners de l’Ajuntament.
Es clou la sessió de la quina estenc els acords estratificats segons el meu lleial saber i entendre
com a funcionari de l’administració general.
Vist i plau
L’Alcalde
Ramon Cònsola Palau

Secretari interventor accidental
Ferran Lázaro Diez

(document signat electrònicament)
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La Sra. Buira demana que no es mesuri la catalanitat dels dos grups.
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La Sra. Castells defensa el motiu de celebració de l’onze de setembre.

ACTES DE PLENS 2019

El Sr. Amorós defensa que com a grup a l’oposició és lògic que es pregunti els motius o criteris de
l’equip de govern en prendre decisions.

