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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.
Amb caràcter previ, Alcalde, Sr. Ramon Consola, excusa al regidor senyor Carles Palau, que a
l’inici de la sessió no està i que possiblement s’incorporarà amb posterioritat. El Sr. Carles Palau
s’incorpora a la sessió plenària a les 21:34 hores.
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts següents:
Ordre del dia
1r. Aprovació provisional, si s’escau, modificació ordenances fiscals per l’exercici 2020.
2n. Aprovació inicial, si s’escau, del projecte de reforma i ampliació de l’enllumenat exterior de
Bell-lloc d’Urgell (4a fase)
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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 24 d’octubre 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
extraordinària del Ple de la Corporació.

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

Núm.: 15/2019
Caràcter: Extraordinària
Data: dijous, 24 d’octubre de 2019
Horari: de les 21:00 a les 22:40 hores
Lloc: Sala de Plens

ACTES DE PLENS 2019

Elena Bergés Martín (1 de 2)
Secretaria
Data Signatura: 18/11/2019
HASH: bcde274707b5a08f73c2c9327d54115a

15/19 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL 24 d’octubre de 2019

3r. Aprovació inicial, si s’escau, modificació de crèdit núm. 7/19 del pressupost prorrogat
exercici 2019.

Desenvolupament de la sessió.

Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La raó d’interès general i el fi perseguit és l’aprovació, refosa i publicació de nou de les
ordenances fiscals dels principals impostos obligatoris i la introducció de millores tècniques, petites
actualitzacions i modificacions del tipus impositiu, cosa que ha de permetre que les normes
tributàries de l’Ajuntament estiguin publicades en un sol BOP i que estiguin completament
actualitzades, sense contradiccions.
D’acord amb l’article 129.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, en allò que es refereix a l’impacte econòmic, es fa constar que la
iniciativa té una afectació rellevant en els ingressos, que pot suposar un increment d’ingressos
ordinaris d’uns 150.000 euros anuals.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5
de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la
seva aplicació.
Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals reguladores de l’impost
sobre béns immobles i de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Vist l’informe de secretaria intervenció tresoreria emès en data 17 d’octubre de 2019, que consta
incorporat a l’expedient.
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.d) i e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell acordar
l’adopció dels següents
A C O R D S:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
El text de l’article/es de l’Ordenança que es modifica es:
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El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
estableix en els seus articles 15 a 19, el procediment per a l’aprovació i modificació de les
ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
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Per resolució de l’Alcaldia amb data 2 i 17 d’octubre de 2019 es va acordar iniciar l’expedient de
modificació de les ordenances fiscals vigents de l’impost sobre béns immobles i de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica.

ACTES DE PLENS 2019

PRIMER.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS
PER L’ EXERCICI 2020. Expedient núm. 540/2019 i 572/2019

“Article 5. Bonificacions
1. S'aplicarà una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'impost, sempre que així se
sol·liciti pels interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que constitueixin l'objecte
de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d'obra
nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu
immobilitzat.

-

Les obres no hauran d’estar iniciades.
El sol·licitant haurà de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, titular d'algun
dels drets que constitueixen el fet imposable gravat pel tribut.
Els béns susceptibles d'estar bonificats no podran estar inclosos a l’immobilitzat
d'aquestes empreses.

Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:
-

-

Certificat de titularitat cadastral de les referències cadastrals per a les quals se sol·licita la
bonificació. No serà necessària la presentació d’aquest certificat cadastral de titularitat en
aquells casos en què el sol·licitant, faci constar la referència cadastral del bé objecte de
sol·licitud i aquest consti a les bases de dades de l’ajuntament o que hagi delegat la gestió
del tribut, com a titular cadastral.
Comunicació de la data prevista d’inici de les obres d’urbanització o construcció de què es
tracti, la qual es farà pel tècnic–director competent.
Llicència d’obres o sol·licitud d’aquesta davant l’Ajuntament.
Acreditació que l’empresa es dedica a les activitats descrites, que es farà mitjançant la
presentació dels estatuts de la societat.
Certificat expedit per l’administrador relatiu a la no inclusió dins l’immobilitzat dels béns
immobles objecte de les obres o còpia del darrer balanç de l’empresa presentat davant
l’AEAT, amb detall dels béns inclosos a l’immobilitzat

2. Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'Impost, durant els tres
períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges que
gaudeixin, en les condicions establertes per la legislació autonòmica de Catalunya d'un règim
de protecció oficial.
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà aportar juntament amb la sol·licitud la següent
documentació:
-

Còpia de la resolució de l’atorgament de la qualificació d’habitatge sotmès al règim de
protecció oficial expedida per l’òrgan autonòmic competent.
En cas que no coincideixi el titular cadastral amb el subjecte passiu, caldrà acreditar la
titularitat del bé del qual se sol·licita la bonificació, mitjançant certificat de titularitat
cadastral, o aportant l’escriptura pública de titularitat.

3. Tindran dret a una bonificació del 95 per 100 de la quota íntegra els béns rústics de les
cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes establerts a la Llei
20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
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Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:

ACTES DE PLENS 2019

El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a
aquell en què s'iniciïn les obres fins al posterior a l'acabament d’aquestes, sempre que durant
aquest termini es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas,
pugui excedir de tres períodes impositius.

4. Bonificació per als titulars de família nombrosa.
Els subjectes passius que tinguin la condició de titular o cotitular de família nombrosa de família
nombrosa tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble urbà on
estigui empadronat.

-

Documentació acreditativa de tenir la condició de família nombrosa, ja sigui mitjançant
certificat emès per la Generalitat de Catalunya o còpia del document que acredita tal
condició.
Certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament.
Còpia del rebut de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.

Bonificacions per a famílies nombroses:

Renda (1)

Fills
3

4

5

6

Fins a 25.000 euros

20 %

30 %

40 %

50 %

de 25.000 euros a 35.000
euros

15 %

25 %

30 %

40 %

de 35.000 euros a 50.000
euros

5%

10 %

15 %

20 %
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ACTES DE PLENS 2019

Aquesta bonificació és de sol·licitud anual, i haurà d’acreditar els extrems que justifiquin la seva
obtenció mitjançant la següent documentació:

(1) Cal entendre els ingressos provinents de rendiments de treball o altres rendes sempre
vingudes de la unitat familiar.
5. Bonificació per habitatges amb instal·lació d’energia solar.
Els subjectes passius que en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament
tèrmic i elèctric de l’energia provenint del sol sense estar-ne obligats en el marc normatiu actual o
en les ordenances municipals, tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra corresponent al
bé immoble del 30 %
per cent.
Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:
-Els béns immobles han d’estar destinats a habitatge.
-Les instal·lacions per a la producció de calor han d’incloure col·lectors que disposin de la
corresponent homologació per l’Administració competent.
Amb la sol·licitud caldrà ajuntar la següent documentació:
-Acreditació de l’homologació per l’Administració competent dels col·lectors de la instal·lació
de producció de calor.
-Certificat de l’Ajuntament que autoritza la instal·lació.
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Rendes ingressos per unitat familiar superior als 50.000 euros no tindran dret a bonificacions.

La bonificació s’atorgarà per un període de quatre anys després de la seva sol·licitud.
Article 8. Tipus impositiu i quota
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus impositius
següents:

2. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de les bonificacions que siguin
d'aplicació.
La resta de preceptes i disposicions d’aquesta ordenança fiscal són els que es contenen al
model de la Diputació de Lleida publicat al Butlletí Oficial de la Província, número 192 de
data 4 d’octubre de 2019.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 , i continuarà vigent mentre
no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats,
restaran vigents.“
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de l’Ordenança
fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

Béns immobles de naturalesa urbana: 0,60 %
Béns immobles de naturalesa rústica: 0,58377 %
Béns immobles de característiques especials: 0,438 %

ACTES DE PLENS 2019

-

El text de l’article/es de l’Ordenança que es modifica es:

1. Estaran exempts d'aquest impost:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes
i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
Els vehicles de representacions diplomàtiques,
oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a
Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició
de reciprocitat en la seva extensió i grau.
Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus
funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
Els vehicles respecte dels quals així es derivi del disposat en tractats o convenis
internacionals.
Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat
de ferits o malalts.
Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no sigui superior a
350 kg i que, per construcció, no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h,
projectats i construïts especialment (i no merament adaptats) per a l'ús d'una persona amb
alguna disfunció o incapacitat física.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids i per al seu ús
exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà sempre que es mantinguin aquestes
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“Article 4. Exempcions i bonificacions

circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats
al seu transport. Es consideraran persones amb minusvalidesa aquells que tinguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%
A l’efecte de poder gaudir de l’exempció a que es refereix l’apartat anterior, els interessats
hauran d’aportar la següent documentació:

h) Els autobusos, microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport
públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a nou places, inclosa la del
conductor.
i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció agrícola.
2. S’estableix una bonificació del 100 % de la quota de l’impost als titulars dels vehicles següents:
a) Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que disposa el Reial decret
1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de vehicles històrics.
b) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de
fabricació. Si no fos coneguda la data, s’ha de tenir en compte la de la seva primera
matriculació o, si manca, la data en què el corresponent tipus o model es va deixar de
fabricar.

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

Les exempcions previstes en aquest apartat no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
d’aquestes per més d’un vehicle simultàniament

ACTES DE PLENS 2019

1. Certificat de la minusvalidesa emesa per l’òrgan i l’administració competent.
2. Igualment s’haurà de justificar la destinació del vehicle, el seu ús exclusiu i el no
gaudiment d’altra exempció d’aquest tipus per cap altre vehicle. Aquesta justificació es
realitzarà mitjançant manifestació signada pel titular del vehicle. La falsedat en
aquesta manifestació constituirà infracció greu, d’acord amb l’establert a l’article 194
de la Llei 58/2003, General Tributària.

3.Bonificació referent a vehicles que consumeixen determinades classes de carburants i vehicles
elèctrics.
a) Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota, els titulars dels vehicles tipus turisme
elèctrics o amb sistema híbrid aplicable en l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la
primera matriculació definitiva.
b) Gaudiran d’una bonificació del 30% d’aquest impost aquells vehicles tipus turisme que, al
no complir per motius de fabricació o antiguitat, amb la futura normativa fixada per la Unió
Europea que estableix un límit d’emissió de diòxid de carboni, justifiquin la instal·lació d’un
catalitzador o sistema que redueixi fins als límits legals l’emissió de CO2.
c) Els vehicles tipus turisme amb emissions de fins a 100 gr / km de CO2 gaudiran d’una
bonificació del 25% de la quota de l’impost, aplicable en l’autoliquidació de l’exercici
corresponent a la primera matriculació definitiva. Aquesta bonificació no és acumulable
amb la de l’apartat b).
Per poder gaudir de la bonificació, aquesta haurà de ser sol·licitada per la persona interessada,
subjecte passiu de l'impost, durant el transcurs de l'any anterior al de la seva aplicació. I aportar la
documentació acreditativa dels compliments per l’aplicació de la bonificació.
Article 6. Quota tributària
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Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les
característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.

1. A les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 95 de la Llei reguladora de les
hisendes locals, se’ls aplicarà un coeficient de 1,44. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el
supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos generals de
l’Estat.
La resta de preceptes i disposicions d’aquesta ordenança fiscal són els que es contenen al
model de la Diputació de Lleida publicat al Butlletí Oficial de la Província, número 192 de
data 4 d’octubre de 2019.

Tercer. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2020 i
següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i que
facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris per part de l’ajuntament.
2) Pel que fa a l’adaptació de l’ordenança a la nova normativa reguladora de les hisendes locals i
general tributaris es farà remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i
publicat al Butlletí Oficial de la Província núm.192 de data 4 d’octubre de 2019, es farà públic el
text de les ordenances fiscals detallades seguidament:
reguladora de l’impost sobre béns immobles
reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica

Quart. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions efectuades.
No obstant això el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Ramon Consola, donarem el debat a cada grup per a que parli, jo només voldria dir
una cosa referent al punt aquest tant extens que he parlat, que al final es concreta, es resumeix en
poca cosa, però l’hem llegit tot per a que no es vegues que intentàvem reduir-lo o amagar alguna
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Ordenança fiscal núm. 1
Ordenança fiscal núm. 3

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 , i continuarà vigent mentre
no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats,
restaran vigents.“

ACTES DE PLENS 2019

Disposició final

cosa.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo t’ho resumiré en dos punts concrets, i a partir d’aquí el perquè ja
t’ho he dit abans, llavors voldria que entréssim en un debat, perquè si ara jo t’explico tot en el que
em basat crec que no hi hauria debat. Llavors, si ens mantenim tal com estem tenim una depesa
de pressupost de 1.887.057,45 euros i en aquests moments tindríem uns ingressos de
1.770.814,11 euros per tant tindríem un dèficit pressupostari de 116.243,34 euros, amb un dèficit
pressupostari així no podem tirar endavant el que és el projecte de l’enllumenat, perquè tindríem
un negatiu important, per tant en aquests moments si tirem endavant, quan passaríem al següent
punt que ara aprovarem, la senyora Secretària interventora ens faria un informe desfavorable dient
que el pressupost no quadra i hauríem d’anar o amb un crèdit o amb un finançament que el que
provocaria seria una inestabilitat i un càstig de dos anys a l’equip de govern, que durant dos anys
no podríem fer res, i al tant, i torno a repetir la inversió i l’aportació de l’Ajuntament al FEDER és
només de 40.000 euros, perquè el desquadre ens el provoca 40.000 i molts més, amb aquest
molts més no podem anar a crèdit, només podem anar a crèdit per la inversió, per tant ens veiem
obligats a això, aquesta és la base fonamental, lo demés ja ho anirem debatent sobre el que hi
hagi, i sobre el que plantegeu vosaltres.
Sr. Miquel Amorós, quan parles que hi ha 1.800.000 euros de despesa i 1.700.000 d’ingressos és
del pressupost en curs o de que estàs parlant?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, si, bueno tinc els ingressos del pressupost en curs, és a dir, els
ingressos que tenim ara i la despesa, hem computat la inversió i la puja de salaris que hi ha, etc.,
etc.
Sr. Miquel Amorós, però la puja de salaris és per l’any següent, per l’any vinent.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, si, és que estem parlant del pressupost 2020.
Sr. Miquel Amorós, per això t’ho pregunto per distingir.
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Parlant sobre aquest punt, nosaltres abans de marcar la nostra postura ens agradaria que el
senyor Alcalde o l’equip de govern, ens donés alguna mica més d’arguments, és a dir
contextualitzat una mica el que va passar al 2015 i d’això, però voldríem saber els motius, quins
números fan vostès, l’equip de govern per portar aquesta pujada dels impostos.

Codi Validació: 52NLAJDYZ6NWENSYA9CGQXYE6 | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 33

Sr. Miquel Amorós, abans d’entrar al debat del punt, com fem cada Ple demanar la llibertat dels
presos polítics i exiliats, normalment havíem de demanar la llibertat a més dels líders
independentistes dels que estàvem al govern i els dos líders socials, però se’ns gira feina perquè
el dia 23 de setembre sabem que hi va haver aquelles detencions arbitràries, avui o ahir no sé
quan era, es va aixecar el secret de sumari i resulta que aquella gent que a totes les televisions
espanyoles han estat tractats de terrorisme, resulta que ara l’Audiència Nacional diu que no van
trobar res que els pogués relacionar amb terrorisme, per tant aquesta gent segueix detinguda i no
ho entenem, també aquests dies després de la sentència hi ha hagut una ma de detencions
impressionants, tenim gent d’aquí Lleida que està a presó preventiva, també amb uns delictes que
són brutals, per tant el nostre rebuig a tot això.

ACTES DE PLENS 2019

A l’any 2015 l’equip de l’oposició va reduir lo que eren les quotes de l’IBI i vehicles perquè creien
que en aquell moment es podia fer i ara per reajustes de pressupostos que després ja es
comentarà i després per tema d’inversió pues ens veiem obligats a torna’ls a reajustar. Si que
també hi ha una cosa que xoca molt, i a mi personalment em xoca i suposo que això a la gent del
carrer també els hi deu xocar, tenim 1.300.000 euros que els tenim i no es pot tocar, llavors estem
en aquesta controvèrsia, perquè una part important del pressupost no es podria aplicar cap del
1.300.000 euros sinó que només es pot fer a través d’una altra via. Per tant dit això donaria la
paraula al grup de Bell-lloc es mou perquè expliquin la seva postura i després al grup de Junts.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, hem de partir de la base, que aquests impostos, això és per reajustar
el pressupost 2020, vale estem parlant pressupost 2020. L’any 2019 el tancarem com el tancarem,
esprem que el tanquem bé.
Sr. Miquel Amorós, tancareu amb superàvit?

Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, ja tenim la que vam aprovar l’altre dia que va ser la de ficar aigua
al futbol, també hi és si parlem d’inversió, allí està.
Sr. Miquel Amorós, lo del futbol és pel 2020 també.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, intentarem si ho podem fer aquest any i sinó pues ho farem per l’any
vinent.
Sr. Miquel Amorós, val, quan m’has dit que les despeses era 1.800.000 i ingressos 1.700.000 això
és del pressupost del 2020, la previsió que feu?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, a veure repeteixo, la despesa serà aquesta 1.887.000 al principi
serà aquesta, d’acord, igual resulta que d’aquí a Nadal jo que sé es pot despenjar alguna cosa, no
ho sé, perquè ara aquí ha hagut una rubinada i ens han creat uns desperfectes, algo s’haurà
d’arreglar clar, en principi això és la base i aquí contemplem la pujada de salaris als treballadors.
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Sr. Miquel Amorós, que és la de l’enllumenat. Alguna més?

ACTES DE PLENS 2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, no ho sabem, perquè també parlarem del que parlarem després, que
estem analitzant tota la documentació i tots els números i llavors, per tant, bueno en parlarem
durant aquest nit si voleu, hi podem parlar, però ho tenim una mica complicat. Els números els fem
per poder fer el pressupost 2020 i poder realitzar les inversions o la inversió que està previst al
2020.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, estem parlant sobre la ratlla dels 50.000 euros.
Sra. Rosa Mª Buira, 44.000 euros.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, que això ja porta un retard, i llavors preveiem la inversió, i després
bueno ja ficats parlar resulta que tenim unes taxes, nosaltres hem agafat el pressupost 2015,
bueno ho deixaré per la Rosa això perquè entenc que tenim un desquadre bastant important i
llavors és un reajustament, llavors nosaltres volem saber la vostra valoració.
Sr. Miquel Amorós, si, però enteneu que nosaltres farem la valoració un cop vosaltres ens exposeu
uns motius.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, si, ja te’ls he exposat.
Sr. Miquel Amorós, si però no ho estic entenent, és a dir, has començat dient que estàs en
1.800.000 euros de despesa i 1.700.000 euros d’ingressos.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no 1.770.814,11 euros, ens falten 116.000 euros.
Sr. Miquel Amorós, si però això és la previsió que esteu fent vosaltres pel 2020.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no. Això és la realitat. És a dir si nosaltres agafem el pressupost que
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Sr. Miquel Amorós, de quan és la pujada de salaris?

vosaltres teniu en aquest moment amb la inversió que hem de fer i tot el que hem de ficar tenim un
desquadre de 116.000 euros.
Sr. Miquel Amorós, pel pressupost que presentareu pel 2020.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, pel 2020.
Sr. Miquel Amorós, però jo entenc que vosaltres heu fet els vostres números pel 2020 si no
modifiquem els impostos, tindrem uns ingressos de 1.700.000 i unes despeses de 1.800.000.

Sra. Rosa Mª Buira, 13.000 sense subvenció.
Sr. Miquel Amorós, si és veritat sense subvenció, i uns 50.000 euros de la pujada de sous.
Sra. Rosa Mª Buira, 44.000.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, i suposem que la Diputació ens pagarà el 25 % perquè de moment
encara no ha notificat res. És a dir la Diputació ha de ficar uns altres 40.000 euros però ens ho ha
d’enviar per escrit, de moment a la Diputació estan dient que no hi ha partida, vull dir que...
Sra. Rosa Mª Buira, en el pitjor dels casos.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, és a dir es va comprometre però no és una cosa efectiva en aquest
moment és a dir quan tingui la Secretària de l’Ajuntament el document redactat que li dona, de
moment no els tenim, els computem com si que arribaran, però es podria donar el cas. Però una
part important d’aquest pressupost no es pot cobrir via crèdit, no es pot cobrir, perquè no és
inversió, el tema del salaris no és inversió, és a dir, nosaltres només podem anar a crèdit o tirar
d’aquell milió i pico passant-nos la regla, que després ens castigaran i si anem a crèdit també ens
castigaran igual, estarem castigats que en aquest punt no volem entrar, als 40.000 euros amb lo
demés no hi podem anar, hem de fer algo per remuntar el pressupost que sinó no ens quadra,
aquí estem.
Sr. Miquel Amorós, és a dir si sumem els 40.000 euros aquests de la subvenció de l’enllumenat, no
de la subvenció del que ha de pagar l’Ajuntament de l’enllumenat, el futbol aquests 3.000, dels
sous vosaltres dieu 50.000 euros, això ha de ser un 2,5 %.
Sra. Brigit Jubillar, 44.000.
Sr. Miquel Amorós, bueno 44.000 això és un 2,5 % de quina base?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, de lo que estan cobrant tot els treballadors de la base del pressupost.
Sr. Miquel Amorós, però els comptes que tenim nosaltres són bastant diferent en el tema dels
salaris, perquè ara mateix la partida del capítol 1 que és on es computa els sous i salaris hi ha la
partida de personal laboral, personal funcionari i seguretat social que això en total suma uns, pel
2018, pressupost liquidat són 470.000 euros si fas el 2,5 % d’això són 11.800 euros.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no al tanto, els salaris no s’han ajustat a la realitat, al pressupost el
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, 3.000 perquè els altres és subvenció.
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Sr. Miquel Amorós, comptabilitzant que tenim aquests 40.000 euros que hem de destinar a la fase
de l’enllumenat, contant que puguem fer aquesta despesa de 13.000 euros del futbol.

ACTES DE PLENS 2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, correcte.

problema que tenim és que la base salarial no és correcta, llavors la hem de reajustar, aquest
percentatge no s’ha reflectit durant aquests anys al pressupost i ara per fer un pressupost nou això
ho hem de reflexar, i això ens dispara tota la base.

Sr. Miquel Amorós, això no és veritat, quin IBI hi havia al 2015. Al IBI urbana?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, mira et diré una cosa.
Sr. Miquel Amorós, pregunto, quina quota hi havia?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, quatre-cents i pico mil.
Sr. Miquel Amorós, el percentatge?

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, tornem-hi, però estem treballant amb un pressupost que no s’han
anat adequant els salaris, els percentatge de puja, això provoca un desquadre, tu estàs pagant
més del que marca el pressupost, entenc jo, però és igual el pressupost la despesa la gestiona la
senyora Interventora, ella tu explicarà, a veure aquests números no ens els hem tret de la màniga,
són els números que ens han ficat damunt de la taula i nos ha dit, miri veu això és lo que hi ha,
d’acord, i això és lo que hi ha, i a partir d’aquí vostès podem o no podem fer, per tant aquí és allà
on estem, entenem que hem de quadrar pressupost perquè lo que anem a fer no et pensis pas
que ens sap molt de bo, sinó que és tot el contrari i hem de partir de la base de que torno a repetir
el mateix, no estem pujant, sinó que tornem a ficar al seu lloc lo que hi havia, d’acord.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Miquel Amorós, però jo estic parlant de la liquidació, és a dir aquests números els estic fent del
pressupost del 2018 liquidat. Al capítol 1 de despeses de personal es van gastar 474.700 euros
que és personal labora, personal funcionari més la seguretat social. Si fem un 2,5 % això son
11.800 euros no són 40.000 euros.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, però et deixes un factor.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí, la revisió cadastral. Llavors clar, si tu ara agafes una casa que val
100.000 euros amb un coeficient del 0,43, té un import, si aquella casa la baixes a 70.000 euros,
com la van baixar, perquè nosaltres vam demanar la revisió, i les van baixar i les van ficar al preus
al nivell que hi havia de baixar, per tant el coeficient et baixa, per tant. Mira aplicant això, jo només
et dic una cosa, aplicant lo que nosaltres volem aplicar encara ens queden 10.000 euros per davall
al que es recaptava al 2015. 10.000 euros per davall. Però bueno no cal que hi donem tantes
voltes.
Sr. Miquel Amorós, els hi donem perquè són números. Has posat sobre la taula que la revisió
cadastral del 2009.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no. Al tanto a l’any 2009 es va fer una revisió cadastral. Vam fer
automàticament baixar els coeficients perquè la revisió cadastral el que anava fent anava pujant
un percentatge cada any i això pues t’anava gravant, que va passar, va venir la crisis econòmica,
clar quan nosaltres vam fer la revisió cadastral estàvem en la punta alta, abans de sortir de
l’Ajuntament amb l’equip de govern, com que estàvem a la punta alta vam demanar al cadastre
que s’ajustessin els valors al preu real, i això ho van fer a l’any 2016, a l’any 2015 vam baixar
nosaltres el coeficient i al 2016 va haver una reducció dels valors de les cases, això al 2016.
Sr. Miquel Amorós, això és un reducció. No va ser una reducció perquè en aquell moment aquí a
l’Ajuntament es van rebre una multitud de queixes de veïns i es van fer reunions a tot arreu perquè
realment el que s’havia fet es comptabilitzar per exemple teulades o coses així, que
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Sr. Miquel Amorós, quin factor, la revisió?

Sr. Miquel Amorós, jo et torno a preguntar, és a dir, el valor que t’estava donant del capítol 1 de
despesa de personal és del 2018, és el pressupost liquidat, és el pressupost tancat.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no et contestaré, et contestarà la Interventora que és la que ho sap,
perquè jo no ho sé, perquè estem donant tombs a la mateixa bola d’un capítol.
Sr. Miquel Amorós, no estem donant voltes, us estic preguntant uns números que no els tinc clars.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, t’estic dient que el pressupost no està ajustat, perquè porta uns anys
que no s’ajusta amb aquest 2,5 %.

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, no té res a veure el que estàs dient amb el que dic jo. Va haver no
molta gent, va haver gent que es va queixar perquè si un paga 10 i escolta he de pagar 20 a una
quota del satèl·lit perquè li han descobert una piscina o té una piscina pues aquell senyor s’enfada,
clar perquè ha de pagar més, quan vam fer la revisió cadastral ens vam trobar cases que eren
horts, que eren horts aquí a Bell-lloc, eren horts i pagàvem com a horts i havia cases que tenien
tres plantes, clar van venir emprenyats perquè de repent de pagar no sé que van pagar no sé
quant. Això d’aquí és el que comporta les revisions, algú potser tenia raó que la foto estava mal
feta i algú potser no tenia raó perquè la foto estava ben feta, però va haver una revisió i van baixar
els preus a l’any 2016, per tant llavors, jo només et dic una cosa que aplicant aquest coeficient ens
quedem amb 10.000 euros per davall, llavors algo hi ha, perquè si tant guanyéssim aniríem per
damunt i ens quedem per devall, però bueno en fin és la nostra paraula contra la vostra, vosaltres
direu la vostra i nosaltres direm la nostra. Els arguments te’ls he donat, tenim un decalatge, i això
ens ho ha ficat la Interventora damunt de la taula de 116.243,34 euros que ho hem de solucionar.

ACTES DE PLENS 2019

comptabilitzaven com si fos una vivenda. Va haver molt gent que el que se li va fer va ser pujar el
valor cadastral de la seva casa, i si apliquem una quota més alta ara, el que estem fent és gravar
encara més a aquesta gent.

Sr. Miquel Amorós, però jo no t’estic parlant d’un pressupost que es va fer al 2017 i que s’ha anat
passant cada any, t’estic parlant del pressupost liquidat del 2018.

Sr. Miquel Amorós, del liquidat que és el que es va gastar realment al 2018 a la partida de
personal.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no ho vols entendre, a la partida de personal està mal acotada.
Sr. Miquel Amorós, vull que m’ho expliqueu.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, és el que m’han explicat. Si aquesta partida es pot baixar i no hem de
modificar res ho trobo perfecte, però no és així.
Sr. Carles Palau, perdoneu que he arribat tard, llavors el 2,5 % aquest que vas dir de personal
l’altre dia quina quantitat significa o representa?
Sra. Rosa Mª Buira, uns 44.000 euros.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, 44.000 euros.
Sr. Carles Palau, llavors quant costen les nòmines a l’any de tots els treballadors de l’Ajuntament.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, a veure si jo no ho entenc malament, senyora Interventora, és la
base que hi ha al pressupost, o no o potser m’explico malament, no ho sé, clar.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, del liquidat no em soluciona res a mi, que em dius a mi del liquidat.

Sr. Miquel Amorós, com es fa aquest càlcul?
Sra. secretària interventora, a part del liquidat, a la partida de personal hi ha places vacants que
també s’han d’entrar al pressupost.
Sr. Miquel Amorós, Bueno, si agafem la previsió que hi havia feta és a dir sobre quina base es fa
llavors?

Sra. secretària interventora, si al pressupost del 2017 en principi estaven comptades totes les
places.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, 44.000 euros.
Sra. secretària interventora, després hi ha el cost també de la seguretat social.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, la seguretat social també l’has de sumar, perquè quan tu modifiques
el salari també estàs modificant la seguretat social.
Sr. Carles Palau, la partida del capítol 1 sempre s’havia, sempre estava no vull dir sobre finançada
però sempre anava sobrada, del capítol 1.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, perquè hi ha places que no estan, però ja t’ho diu aquestes places
també s’han de dotar, la llei t’ho diu. Tant si hi són com si no hi són les has de dotar i lo que és la
seguretat social també l’has de dotar, això t’ho diu la llei. Pot haver una plaça de la categoria que
sigui i tu l’has de dotar, mentre no eliminis la plaça.

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

Sr. Miquel Amorós, i això suposa.

ACTES DE PLENS 2019

Sra. secretària interventora, s’ha agafat la previsió del 2017 que és amb els pressupostos amb els
que treballem del capítol 1 i s’ha fet les pujades que hi hagut del 2018, 2019 i 2020 de personal.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, no ho sé.
Sr. Carles Palau, perquè recordo que vam eliminar una, a la plantilla de personal, vacant quantes
hi ha. Em sembla que només queda un auxiliar administratiu.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, dos o tres.
Sra. Nadir Castells, és va eliminar una.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, es va eliminar una plaça, però van quedar dos o tres, ara no me’n
recordo, no voldria mentir, perquè ara jo això no m’ho he mirat, perdona, a veure si una
professional em fica els números damunt la taula pues jo ja no miro res, perquè s’entén que són
els bons, ja me dirà quantes places tenim vacants i no vacants. No m’ho he mirat.
Sr. Carles Palau, jo ara tinc al cap la última plantilla de personal que es va presentar i crec
recordar que només hi havia un auxiliar administratiu vacant, no hi havia gaires més, per tant no
potser que s’hagi, perquè un 2,5 de 500.000 euros que és més o menys el capítol 1, ara no me’n
recordo perfectament, quan és un 2,5 de 500.000.
Sr. Miquel Amorós, 12.000 euros. Entre deu i quinze mil euros.
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Sr. Carles Palau, i quines places s’han de dotar i no estan ocupades?

Alcalde, Sr. Ramon Consola, bueno, no ho sé. A veure, si se’ns planteja que modificant el
pressupost amb el tema dels salaris és aquest import, pues és aquest import. Nosaltres ens hem
d’ajustar a això. Lo que no volem és a aquestes altures anar amb un pressupost del 2020 i que no
complim, perquè crec que sortirem tots enganyats, llavors no hem de sortir, que ara vosaltres us
penseu que us estem enganyant, no ho sé.
Sr. Miquel Amorós, ningú ha dit res d’això.

Sr. Miquel Amorós, entenc que hi ha una base aquí, que és fa el 2,5 % d’algo.
Sra. Rosa Mª Buira, la secretària ha fet els números amb lo que ella ha calculat, lògicament
nosaltres no hem anat a repassar els números que ha fet la secretària.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, mira et seré planer, mol planer, jo li vaig dir a la senyora Secretària,
tallem justet, tu em presentes uns números i tallem justet de com ho hem de fer, i ella em va dir no
tallem justet perquè podem tenir algun problema i l’únic que hem fet és un coixí de 16.000 euros
és a dir imaginat tu com hem anat, s’ha comptat, que ella s’ha passat una bona estona calculant
diferents fórmules per tallar-ho justet, i a partir d’aquí, pues bueno esto és lo que hay.
Sra. Rosa Mª Buira, partint de la base de que el que estem proposant avui al Ple no ens ve de gust
tampoc a nosaltres, ho tenim claríssim també això, i si haguéssim tingut una altra possible solució
viable lògicament l’hauríem aplicat però ha sigut la única solució que nosaltres considerem viable
en aquests moments i sabíem que no seria una mesura popular i no ho és, però tot i així doncs bé
som conseqüents i el compromís que vam adquirir de que gestionaríem i intentaríem gestionar de
manera responsable doncs estem intentant complir, conscients de que això no és una mesura
popular i de que no és una mesura que ens afavoreixi com a decisió d’equip de govern però és la
que toca, i bé i doncs ja que som gent compromesa i responsable doncs la tirem endavant tot i que
a nosaltres tampoc ens agrada i no ens ve de gust però es la única sortida viable que veiem en
aquests moments, a partir d’aquí que vol dir, que quan les condicions canvien de la mateixa
manera que ara estem fent això, ho podem desfer perquè de la mateixa manera que ho vam
desfer en un moment doncs ho podem tornar a desfer, no és un compromís que a partir d’ara ja els
impostos seran així doncs a partir d’ara els impostos han de ser aquests però tot es revisable en
aquesta vida i de la mateixa manera que revisem ara podem revisar més endavant.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, després també tenim un problema serio que haurem de passar
rasclet al pressupost perquè tenim un decalatge de taxes important. Vam agafar el pressupost del
2015 que és l’últim any que vam estar nosaltres per dir algo, a la guarderia teníem 8.000 euros en
positiu vam tancar, i ara pel que portem d’any tenim 8.000 en negatiu, amb el tema de les festes,
amb el tema de les piscines, teníem 2.500 euros en positiu.
Sra. Rosa Mª Buira, i ara les piscines aquest any es van tancar amb 13.000 amb negatiu.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, això d’aquí ens obligarà a ajustar el pressupost perquè són negatius
que tenim, és a dir no s’està recaptant lo que realment s’havia de recaptar i això ens estem trobant
que aquestes taxes, decaiguda de taxes tant important pues les hem sumat totes i quasi bé son
70.000 euros i aquí moltes no estan ni computades, llavors hauríem de reajustar el pressupost.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, la secretària.
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Sr. Miquel Amorós, no estem jugant amb res, estem jugant a que vosaltres ens dieu 40.000 euros i
el que tenim nosaltres comptabilitzats són 10.000 euros, hi ha una diferència i us estem preguntant
el perquè. Qui ha fet el càlcul?

ACTES DE PLENS 2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, dona la sensació que ara estem aquí jugant amb les places.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, a mi no em diguis res.

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

Sr. Miquel Amorós, jo un comentari, després entrarem si voleu amb els 40.000 euros que no me’ls
crec, és a dir si 40.000 euros és un 2,5 %, la base és 1.600.000 euros.

ACTES DE PLENS 2019

Sra. Rosa Mª Buira, la taxa dels balls del diumenge i d’altres festes i celebracions, doncs nosaltres
al 2015 teníem un dèficit de 5.000 euros però és que ara el mes d’octubre del 2019 tenim un dèficit
de 27.000 euros, llavors això vol dir que aquí amb aquesta taxa doncs hem deixat de recaptar
22.000 euros sumant el que us ha dit el Ramon, només amb aquestes tres taxes doncs s’han
deixat de recaptar 70.000 euros que no estan comptabilitzats, però que clar lògicament al
pressupost també el desballesta. Doncs tot això acumulat doncs fa que s’hagi de prendre la
decisió que s’ha de prendre llavors la solució quina és, de moment prendre aquesta decisió, que
torno a repetir no és popular i no ens agrada però, i més a més intentar remuntar la situació,
primera intentant reactivar una mica lo de les taxes, ja buscarem la manera de com fer-ho i
després intentant buscar altres ajuts econòmics, però lògicament això és el que hem d’anar
intentant, actualment el números que tenim són els que tenim i hem de basar-nos en el que tenim
en concret, el que anirem aconseguint i les taxes les reactivem i podem aconseguint un munt de
subvencions i no sé que, doncs l’any que ve, podem estar desfent el que fem avui, però això és
hipotètic de moment, de moment la realitat que tenim és aquesta, que hem tingut, hem detectat
una caiguda molt important de les taxes i hem detectat pues que hi ha unes obligacions, unes
despeses que les tenim compromeses i que tots considerem que s’han de complir, perquè
augmentar els salaris és d’obligado cumplimento, que diuen a l’estat espanyol i fer l’aportació
aquesta a l’enllumenat, lògicament pensem que vosaltres que vau ser els promotors, els que vau
continuar la promoció d’aquest projecte no hi estareu en contra. Hi ha uns compromisos establerts
i tenim una caiguda de taxes i això fa que tinguem un dèficit pressupostari que hem de subsanar
d’una manera o una altra i com us ha dit el Ramon ni que tiréssim del 1.300.000 euros només
podríem treure els 40.000 euros d’inversió, la resta no els podríem, doncs la única solució és
aquesta.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, però és que no és 1.600.000 euros, estem modificant cada any.
Sr. Miquel Amorós, a mi el que no em quadra és la base.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, 400.000 euros multiplicat per tres, quan és, 1.200.000 és la suma
que tu has d’anar sumant cada any, la base s’ha equivocat des del primer any, entenc jo, entenc
són els números que m’han ficat pues llavors, si aquesta base s’ha d’anar modificant i la seguretat
social s’ha d’anar modificant pues al final s’arriba a aquest resultat si a nosaltres ens diuen que
això puja quaranta i pico mil euros pues els hem de ficar.
Sr. Miquel Amorós, després hi ha una altra cosa, que ara estaves comentant, això de les taxes i tot
això, entenc que la baixada aquesta de taxes no es produeix des del 2019 ó 2020.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no es produeix des del 2015.
Sr. Miquel Amorós, si ja ho he entès, del 2015 al 2019.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no es produeix aquest any, nosaltres no hem mirat enrere, hem
agafat aquest any en concret, i hem agafat el 2015.
Sr. Miquel Amorós, el que vull dir jo és que si per exemple l’any 2018 vam poder tancar un
pressupost amb superàvit i al 2019, pel que diem també potser el tancarem amb superàvit, i sinó
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Sr. Miquel Amorós, estem parlant 1.600.000 euros si esteu dient que al pressupost la previsió de
despeses és de 1.800.000 euros, no crec pas que un 1.600.000 euros sigui al capítol 1. Fes un 25
% de 1.600.000, perdó un 2,5 %.

agafem el 2018, entenc que al 2018 ja van baixar les taxes respecte al 2015.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, si però pensa que en un Ajuntament a part de la contribució això ho
treus dels impostos indirectes que arriben de l’Estat que a veure potser et dona coixí per cobrir
això i després de la gestió si arriba alguna subvenció si arriba alguna llicència d’obres.

Sr. Carles Palau, superàvit del 2018, 40.000 euros.
Sra. Rosa Mª Buira, que és el que vam aprovar aquí que destinaríem a arranjament de cementiri.
Sr. Carles Palau, una cosa és allò, les inversions financeres sostenibles i l’altra és el superàvit, són
dos dades diferents, però no són 40.000 euros el superàvit de l’any passat.
Sr. Miquel Amorós, continuo amb el que deia, és a dir estem comparant un pressupost, podem
comprar el del 2018, perquè és un pressupost tancat amb una previsió que podeu fer pel 2020,
quins ingressos de menys preveieu que pot haver del 2018, és a dir al 2020 respecte al 2018.
Sra. Rosa Mª Buira, 116.000 euros.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, estem dient del 1 de gener a ara, les taxes, l’any passat no ens ho
hem mirat, l’han passat vau tancar amb un positiu de 40.000 euros tampoc no ens dona i si ara
apliquem lo decalatge de taxes d’aquest any no ens dona de cap manera amb la teoria que tu
m’has explicat no ens dona perquè aquí si que tenim números, superàvit del 2018, 40.000 euros ja
no ens dona.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Miquel Amorós, jo em refereixo si tu agafes el pressupost del 2018 que el vam tancar amb
superàvit i agafes la previsió pel 2020 la única diferència que hi pot haver, si mantenim totes les
despeses corrents si mantenim aquests ingressos la única diferència que hi pot haver són les
inversions i aquesta pujada dels salaris.

Sra. Rosa Mª Buira, des del pressupost del 2019 que és l’últim que estem gestionant a la previsió
del 2020 hi ha aquest decalatge de 116.000 euros que hem de suplir d’una manera o una altra.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, aquí podíem parlar fins a la eternitat i tot el rato estaríem dient el
mateix tu diries això i nosaltres diríem això, però tenim un problema que són 116.000 euros i els
hem de cobrir, i podríem estar parlant fins a la eternitat i t’entenc i potser si fos al teu puesto també
diria el mateix, t’entenc però és aquest el problema i nosaltres l’hem de cobrir i l’hem de cobrir,
com molt bé ha dit la Rosa perquè tenim unes obligacions al davant, és a dir tenim un projecte que
s’ha de tirar endavant, tenim un pressupost que l’hem de modificar i s’han de modificar unes
partides, tenim unes taxes que han caigut vertiginosament i no sabem el que passarà amb els
tributs derivats de l’Estat, perquè igual que una caiguda, segurament tindrà una caiguda
d’impostos i segurament rebrem menys, perquè els tributs de l’Estant van en funció del que paga
la gent, de l’IVA que recaptem i de tot el demés, per tant llavors, això és el que hi ha, dieu no hi
estem d’acord., nosaltres hem de tirar endavant per aquest cantó, si es que volem fer el que volem
fer, ara ja dic podíem estar discutint fins a l’eternitat aquí, aquests són uns números que ens han
ficat damunt de la taula, i esto és lo que hay i nosaltres ho hem de quadrar.
Sr. Miquel Amorós, però és que nosaltres si hem fet els nostres números i no ens quadre amb els
que dieu vosaltres, entenc que podem discutir-los.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, però jo a qui he de prestar confiança, a tu que et sembla, a qui li he
de donar confiança.
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Sr. Miquel Amorós, del 2018 fins a això, pues en quines coses.

Sr. Miquel Amorós, si em sembla perfecte el que m’estàs dient, però demano una explicació.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, però si ja t’ho estic explicant. Mira en una empresa tens un
comptable i el comptable et diu miri escolti que està perdent diners, ha de pujar el producte, resulta
que les hores li pugen més que, te l’has de creure, és el professional i t’ho ha ficat damunt de la
taula pues home te l’has de creure, no pots anar dient, no mira escolti i si no t’ho creus, tanca la
barraca.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, llavors la guarderia la cobrarem a 300,00 euros.
Sr. Carles Palau, per tant hi ha serveis que són deficitaris, per tant no és cap drama que siguin
deficitàries les piscines i que siguin deficitàries les llars d’infants, per tant el fet de que s’hagi
recaptat menys per les taxes d’aquests serveis no ens ha d’obligar i no ha de ser cap drama el fet
de que s’hagi d’augmentar la taxa, perquè heu parlat de revisar taxes.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, hem revisat les taxes i estant en caiguda i per tant hem de
reajustar el pressupost.
Sr. Carles Palau, jo he entès que parlàveu de revisar taxes.
Sra. Rosa Mª Buira, si ho heu entès això, ho heu entès malament, o jo m’he explicat malament, no
es tracta de revisar les taxes, hem revisat les taxes de la llar d’infants i en comptes de que els
nens paguin cent lo que sigui doncs hi pagaran 250, no, no parlàvem d’això, parlàvem de que hem
estat estudiant que ha passat amb les taxes i el que hem vist és que al 2015 hi havia una
recaptació per aquestes taxes i al 2019 la recaptació és diferent, només hem fet això, hem fet
aquesta valoració hem revisat tres en profunditat i en aquestes tres hem trobat que hi ha un
decalatge de 70.000 euros, a partir d’aquí doncs intentarem anar revisant les altres a veure que és
el que ha passat, però només revisem, revisar vol dir que estem mirant que és el que ha passat si
estem perdent molts diners o estem igual, això és la revisió per nosaltres, a partir d’aquí ja
prendrem les decisions que creguem necessàries, però en cap moment parlem de pujar taxes ni
de tot això.
Sr. Carles Palau, heu dit revisar.
Sra. Rosa Mª Buira, hem dit revisar, revisar vol dir, per nosaltres la revisió és aquesta, mirar que és
lo que ha passat, si hem guanyat o hem perdut, de moment lo que hem revisat és que hi ha un
dèficit important, perquè no ho sé es podria valorar i es podria estudiar però l’únic que hem fet és
això objectivament lo que hem fet és revisar lo que ha passat amb les taxes, i estem aquí i no
parlem de res més.
Sr. Carles Palau, també m’agrada molt que defenseu la confiança i la professionalitat de la
intervenció de l’Ajuntament, però és que fa quatre anys no en vau fer cas, fa quatre anys quan vau
pactar aquesta baixada, quan vau pactar aquella rebaixa pactada o imposada amb el PP hi havia
l’informes de Secretaria intervenció desaconsellant, llavors no us vau fiar d’aquell criteri tècnic ni
d’aquella persona que ocupava el càrrec per tant m’agrada que canvieu aquesta manera de fer i
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Sr. Carles Palau, llavors entenc jo que les taxes estan fetes, si no em falla la memòria, per cobrir la
despesa que genera aquell servei, per tant enlloc de pujar l’IBI, perquè no aneu directament i
pugeu les taxes.
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Sra. Rosa Mª Buira, no l’hem revisat. Hem revisat el que hem tingut temps de revisar, portem
quatre mesos a govern i hem revisat el que hem arribat.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, aquí no estem parlant de confiança, aquí estem parlant d’altres coses, per
exemple Rosa ara parlaves de les taxes, escombraries, també.

que cregueu amb els criteris tècnics de qui porta els comptes de la casa, però clar jo sincerament
lo que veig amb aquesta pujada, independentment que hi hagi criteris tècnics al darrera o no, és
que fa quatre anys, si ara heu fet cas dels criteris tècnics per pujar-ho i fa quatre anys vau obviar
els criteris tècnics és que llavors va ser una decisió simplement partidista i que no tenia cap més
objectiu que perjudicar a l’Ajuntament i de rebot al poble, així de clar us ho dic.
Sra. Rosa Mª Buira, això és la vostra impressió, el perjudici va ser tant greu, que amb aquests
quatre anys s’ha aconseguit acumular 1.300.000 euros en un raconet, si el perjudici no hagués
sigut tan greu, enlloc de 1.300.000 euros tindríem 2.000.000 euros allí guardadets en una caixa.

Sra. Rosa Mª Buira, imagineu-vos quin perjudici tant greu es faria sobre la economia del nostre
Ajuntament.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, t’ho faré d’una altra manera, el dia que l’utilitzem ens votareu a favor.
Sr. Carles Palau, depèn de per a que sigui.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, llavors en parlarem. Siguis coherent que per 40.000 euros, que
només es pot gastar per 40.000 euros.
Sr. Carles Palau, llavors perquè no puges fins a 40.000 perquè puges fins a 160.000.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, hi ha tot lo demés, i lo demés no, ho hem de pujar per força.
Sr. Carles Palau, pues quantes inversions teniu previstes?
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, no es pot.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, pues utilitza aquell milió.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, no cap, la vostra. Bueno la vostra i la de tots.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, no.
Sr. Carles Palau, la que tens demanada a la Diputació. La subvenció que tens demanada a la
Diputació no és per l’any que ve.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, la de les casetes, no ho sé, faltarà que me la donin.
Sr. Carles Palau, per lo tant ja la tens planejada.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no ho sé, ja veurem.
Sr. Carles Palau, Ramon tens planejat més inversions per l’any vinent.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, que no. Tu sempre estàs amb els supòsits i amb les històries que et
diuen i tu et montes unes pel·lícules de conya. Que no home no.
Sr. Carles Palau, unes pel·lícules que al cap del temps es confirmen.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no cal que discutim tant, que ens passarem tota la nit parlant del
mateix.
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Sr. Carles Palau, en teniu més?

Sr. Carles Palau, per això estan los plens.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, perfecte, aquí tenim uns números que ens fiquen els professionals
damunt de la taula i esto es lo que hay, i nosaltres no tenim cap ganes de pujar-ho, cap ni una.

Sr. Carles Palau, no estàs parlant de no res.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, de quan estem parlant?
Sr. Miquel Amorós, de 130.000 euros.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, bueno per ahi, 120.000.
Sr. Carles Palau, si ho comptabilitzes al capítol 1 ho podràs destinar.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ja veurem.
Sr. Carles Palau, és això. Un altre dia ens vindràs amb una modificació de crèdit.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, a part, a veure no et pensis pas que amb la diferència que hi ha
d’ingressos que es recaptava fins ara amb la que es recapta ara tampoc no et pensis que es
poden fer grans inversions, estem parlant de no res.

ACTES DE PLENS 2019

Sra. Rosa Mª Buira, perquè com hem dit abans és una mesura popular, som molt conscients i no
tinc cap interès en posar-nos a ningú en contra i molt menys d’estar discutint amb la oposició
sobre un fet que ens veiem obligats a fer-lo d’aquesta manera, perquè pensem que és en aquests
moments, n’hi ha potser altres, podíem tirar del 1.300.000 euros per gastar 40.000 euros doncs
tirem d’això i ens quedem que no es pot fer res més fins d’aquí dos o tres anys, doncs considerem
que en aquests moments això no és viable.

Sr. Carles Palau, et vinc amb això.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, deixem-ho aquí, acabem-ho i ja està. Ja us hem explicat les raons.
Sr. Miquel Amorós, per nosaltres el debat no queda tancat, perquè hi ha coses que no entenem, i
per tant entenem que podem continuar debatin.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, fins un cert punt, perquè jo passaré a la votació, perquè el que no
farem és estar aquí fins l’eternitat discutint el mateix.
Sr. Miquel Amorós, quan el senyor Alcalde ens deixi parlar, parlarem. La Rosa ha fet un comentari
que a mi m’ha agradat, perquè ha dit, tot i la baixada que vam fer l’any 2015 heu pogut acumular
un milió d’euros al banc, és a dir hem tingut cada any superàvit, per això encara entenc menys si
amb una baixada d’impostos que es va fer al 2015 proposada pel PP i per Convergència hem
pogut anar acumulant diners i hem aconseguit tenir un milió d’euros al banc, ara perquè hem de
pujar els impostos, quina diferència hi ha entre el que va passar al 2018, el que està passant al
2019 i el que passarà al 2020, és a dir tant canvia que hem de pujar els impostos d’aquesta
manera, si aquests anys hem aconseguit tenir superàvit, no ho entenem. Perquè el superàvit que
teníem aquests anys rondava gairebé els 200.000 euros anuals, quants diners hi havia a la caixa
al 2018, si cada any hem tingut un superàvit de 200.000 euros ara m’esteu dient, és igual posa
150.000 euros de superàvit.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, lo que sobra del capítol 1 no es pot modificar fins a final d’any. Això si
un cas serà per gastar-nos en sostenible, però el capítol 1 fins que no s’ha tancat l’any no es pot
modificar, perquè la Secretària interventora no te’l deixarà modificar, no hem vinguis amb això.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, és que ho dius malament. Els números ja te’ls faré jo després.
Sr. Carles Palau, les liquidacions del pressupost canten.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ja et diré d’on surten els números.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, doncs aquí. A la guardiola.
Sr. Miquel Amorós, hi ha hagut superàvit fins ara o no, aquests anys?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, si, però poc aquest últim any, i aquest any ja veurem com tancarem,
ho tenim bastant complicat.
Sr. Miquel Amorós, l’any 2018, ingressos 1.878.000, despeses 1.646.000, són més de 200.000
euros de diferència entre les despeses i els ingressos, els 200.000 euros entenc que s’han anat a
la guardiola, pues entenc que si al 2018 hi va haver un superàvit de 200.000 euros no entenc com
pot haver ara.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, però saps com pots tenir superàvit per majors ingressos, que tu al
pressupost has contemplat una cosa que cobraries 50 i n’has cobrat 100, i allò és un major ingrés i
això et provoca un superàvit i pressupostàriament encara que tu el pressupost ja el tenies
estabilitzat, perquè sinó perquè no ficaves que ingressaries 150.000, perquè si no tu no hi arribes
et penalitza, el tema del pressupostos és molt complicat en un ajuntament has de buscar el punt
d’equilibri, clar.
Sr. Carles Palau, partint que al 2018 no hi va haver pressupost.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, si estem parlant del vostre pressupost.
Sr. Carles Palau, per això que al 2018 no en teníem.
Sra. Rosa Mª Buira, si que teníeu, el nostre.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, nosaltres el que busquem és l’equilibri pressupostari, no em dieu res
del superàvit, ara imaginat pot venir una multinacional i aquí gastar-se 10.000.000 euros i entrar un
més ingrés a l’Ajuntament de ves a saber quan.
Sr. Miquel Amorós, doncs tot això que tindrem.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, llavors tindrem un superàvit bestial, ara potser que aquest any que ve
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Sr. Miquel Amorós, i el superàvit, on s’ha anat?
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, el tema és que el pressupost s’ha d’estabilitzar, hi ha unes despeses
i uns ingressos si desestabilitzem el pressupost ens tornaran a penalitzar i és el que no volem,
vosaltres aquesta experiència potser ja la teniu, no volem que se’ns desestabilitzi el pressupost,
nosaltres volem gestionar el pressupost quatre anys, i no volem. Referent al que tu deies, 500.000
euros del milió el vam deixar nosaltres una part amb caixa i l’altra part amb subvencions, el demés
ho vau recaptar vosaltres a base de llicències d’obres, bastant important.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Miquel Amorós, si hi ha hagut aquests anys un superàvit entre 150.000 i 200.000 euros i ara
ens esteu dient que el que estem pressupostant, la vostra previsió pel 2020 és de uns 100.000
euros menys, és a dir hem passat de tenir un superàvit al 2018 i 2019 de 150.000 euros més a
tenir 100.000 menys. És a dir això és una variació d’uns 300.000 euros.

ningú faci res i tinguem un menys import de llicències d’obra, havent 50.000 euros només ens
quedem a 15.000 euros, tenim un negatiu de 45.000, que vol dir t’està penalitzant el pressupost si
tu no tens uns més ingressos d’algo automàticament et penalitza el pressupost.
Sr. Miquel Amorós, llavors que hem tingut sort tots aquests anys, perquè hem tingut molts més
ingressos.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, pues podria ser.
Sra. Rosa Mª Buira, a part de tenir molts més ingressos i si no fas inversions importants.

Sr. Carles Palau, una important que es va cobrar l’any passat, les altres s’han cobrat aquest any.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, però comptablement ja estaven apuntades.
Sr. Carles Palau, no.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, si.
Sr. Carles Palau, no les pots comptabilitzar fins que no fas la liquidació, i les liquidacions són
d’aquest any. Només hi ha una que es va liquidar l’any passat, que era important però no era per
tirar coets.
Sr. Miquel Amorós, una altra pregunta. No per discutir aquests números, sinó per una altra cosa,
tenim el PEIL del 2018 que són 90.000 euros, que nosaltres els volíem destinar a les piscines i el
del 2019 que és més o menys la meitat que són 45.000 euros.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, que no vau tenir llicències d’obres?

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, però molts més ingressos de que?

Sr. Miquel Amorós, i el del 2018, que en farem?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ho estem pensant, igual fem les casetes.
Sr. Miquel Amorós, això és un més ingrés o...
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, podem fer les casetes del futbol.
Sr. Miquel Amorós, per exemple.
Sr. Carles Palau, per tant una altra inversió per l’any que ve.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, però tenim aquests diners, no.
Sr. Miquel Amorós, i ja dona amb 90.000 euros?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, si.
Sr. Miquel Amorós, jo l’últim comentari que vull fer, jo trobo que, i us ho he de dir amb tota la
sinceritat, tal i com ho he fet sempre, trobo que és molta casualitat que al 2015 justament quan
nosaltres vam entrar a govern vosaltres féssiu un Ple pactat amb Convergència i el PP per baixar
els impostos sense comptar, ho torno a dir, que això ja ho he dit alguna altra vegada, amb l’opinió
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, encara no ha sortit, quan sortirà ja veurem.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, et castigaran, gastat el que vulguis, com si et gastes mil euros, et
castigaran, el problema és aquest, el càstig és el mateix per mil com per cent mil, aquest és el
problema, jo ja ho entenc, vosaltres el que intenteu és vendre la opinió pública que agafem els
40.000 euros perquè ens castiguin i de passo deixem al poble de secà, això ja ho entenc, fins aquí
he arribat. I també et dic una cosa Miquel, està molt bé el que has dit, però pensa una cosa, us
hauria de fer reflexionar com teníeu les taxes, ens hem trobat, aquestes taxes pugen més de
100.000 euros en negatiu, això vol dir una mala gestió, ara estem totalment d’acord que molts
serveis són deficitaris per l’Ajuntament i han de ser deficitaris. Perquè els ajuntaments són per
ajudar i entenc que hi ha gent que paguem impostos perquè el poble funcioni, per exemple, jo en
aquest moment em van els nets i la guarderia ha de valer el que ha de valer, ara ja no m’hi van, i
continuem pagant impostos, però ha d’haver una guarderia i l’hem d’aguantar entre tots i ha de ser
un preu bastant assequible per tothom i això és així, i per exemple quan dic jo no vaig al ball i amb
els meus impostos es paga la Festa Major i no vaig al ball, no m’agrada ballar, i estic content de
que hi hagi Festa Major, i en un poble es funciona d’aquesta manera, en un poble, si no fos pels
diners que venen de fora de la Generalitat i de Madrid tindríem problemes, perquè no arribaríem, o
els impostos haurien de ser molt elevats, ara bé, a partir d’aquí podem estar parlant tot el temps
que tu vulguis.
Sr. Miquel Amorós, sobre el tema de les taxes, has dit mala gestió, entenc que hem parlat de
piscines, hem parlat de llar d’infants, hem parlat de les festes, entenc que l’any que ve tindrem
aquestes taxes una altra vegada amb positiu totes.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, haurem d’ajustar el pressupost.
Sr. Miquel Amorós, que fareu per ajustar, agafareu gent i la portareu al ball?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no.
Sr. Miquel Amorós, no és culpa de l’equip de govern que la gent no hi vagi al ball, o que no es
venguin més abonaments.
Sra. Rosa Mª Buira, lo que si és culpa de l’equip de govern, que li toca gestionar en aquell
moment, és que la baixada aquesta de taxes no l’havíem de descobrir nosaltres ara, aquesta
baixada de taxes, s’havia d’anar veient.
Sra. Nadir Castells, a la llar d’infants ja es va mirar la canalla que hi anava, i es va fer una reunió
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Sr. Miquel Amorós, no t’estem dient que et gastis el milió d’euros sencer.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, has de dir la veritat, que passa si toquem el milió d’euros. Dis la
veritat, dis-ho, ens castigaran.

ACTES DE PLENS 2019

de l’equip de govern d’aquell moment, parleu d’estabilitat pressupostària, entenc que l’estabilitat
pressupostària d’aquell moment era de l’equip de govern, i això vosaltres us ho vau passar pel
forro i ara passats quatre anys que hem tingut els impostos baixos ara resulta que els hem de
tornar a pujar i tornarem a estar al nivell d’ingressos, uns 130.000 euros més que és el que vam
restar al 2015. Jo sincerament això ho trobo molt sospitós, i per tant també us ho volia dir, i encara
ho trobo més sospitós si ens trobéssim en una situació que l’Ajuntament estigués endeutat, perquè
en aquell moment recordo pel que es va dir és hem aconseguit salvar el deute de l’Ajuntament i
per tant deixarem de pagar 70.000 euros de ingressos del deute i per això podem baixar els
impostos, en aquell moment el Carles que era qui estava gestionant el pressupost va dir no seran
70.000 euros menys el que deixarem d’ingressar, seran 140.000 euros, i resulta que han sigut
130.000 ó 140.000 euros, per tant entenc que si en aquell moment amb la caixa que teníem, vam
eixugar deute, teníem que baixar impostos, no entenc com ara tenim un milió d’euros, que
evidentment.

amb els pares per intentar reajustar més els preus de les famílies per a que hi anés més usuaris,
però vau votar en contra. Es va fer una enquesta a moltes famílies que vam participar, i moltes que
ara mateix no són usuàries, ho serien, però vau votar en contra.
Sra. Rosa Mª Buira, home lo de que ho serien, és dubtable.
Sra. Nadir Castells, si tu dones facilitats per a que la gent hi vagi, la gent hi anirà es volia ficar un
preu molt més social, per a que hi anés més gent.

Sra. Rosa Mª Buira, home el motiu el reservem.
Sra. Nadir Castells, el motiu el vau dir vosaltres, el va dir ell.
Sr. Jaume Amorós, que vaig dir jo.
Sra. Nadir Castells, que podien venir certes persones que no.
Sr. Jaume Amorós, tu em vas sentir molt parlar en un Ple l’any passat?
Sra. Nadir Castells, poques.
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Sra. Nadir Castells, he callat tota la estona, si us plau. Es va intentar fer per a que hi anés molta
més gent i el fet de poder fer una ordenança molt més social i molt més participativa per a que la
gent hi pogués anar, hagués facilitat que vinguessin molta més persones a la llar d’infants, potser
llavors no hagués sigut tant deficitària, però vau votar en contra, perquè teníeu por, per exemple,
de que certes persones poguessin anar a la llar d’infants.

ACTES DE PLENS 2019

Sra. Rosa Mª Buira, a vegades no tot és la qüestió econòmica.

Sr. Jaume Amorós, i jo vaig dir això? Et deus equivocar de persona.

Sr. Jaume Amorós, no cal que em demanis cap tipus de disculpa.
Sra. Rosa Mª Buira, el fet de que rebutgéssim la taxa de la llar d’infants i pot haver persones que
influeixi i que sí que portin alguna persona més però em sembla que hi ha altres coses que es
poden arreglar de la llar d’infants o que es poden fer d’alguna altra manera, llavors tot, la gent tot
no ho basem amb l’economia.
Sra. Nadir Castells, es va parlar de tipus de servei que es donava, de les instal·lacions i de tot.
Sra. Rosa Mª Buira, a part de que la natalitat és la que és i contra aquí no hi podem lluitar però si
que passar a tenir 10 ó 12 criatures com ara, ha sigut una cosa complicada de gestionar i entenem
que la llar d’infants és un servei que no ha de portar superàvit que ha de ser deficitari i estarem
contents de que sigui deficitari però clar amb certa mesura i no tot es basa amb l’economia perquè
hi ha molta gent que encara que se’ls hi regali segons quin servei no l’utilitzaran, llavors el dir si
haguéssim rebaixat la taxa o l’haguéssim adequat a les necessitats de les famílies hauríem tingut
més gent, jo permet-me que ho dubta.
Sra. Nadir Castells, mai ho sabrem.
Sr. Miquel Amorós, deixa’m fer un altre comentari sobre les taxes, perquè heu parlat de mala
gestió, i a mi m’agradaria parlar de la bona gestió de l’anterior equip de govern i és justament de la
taxa d’escombraries, que dieu que no l’heu revisat, mireu-los-la perquè els números potser us
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Sra. Nadir Castells, si m’equivoco, et demano disculpes, amb això no tinc cap tipus de problema.

Sr. Miquel Amorós, i segur que amb això ens hi trobarem, si la solució és bona, segur que ens hi
trobarem.
Sra. Rosa Mª Buira, pensem que tot ha de tenir una solució i tot es pot canviar i tot es pot fer de
manera diferent.
Sr. Carles Palau, jo només una petició quan tingueu fet els comptes de les taxes, si ens els podeu
passar per donar-los-hi un cop d’ull, ho agrairíem.
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Sra. Rosa Mª Buira, com he dit abans intentarem revisar totes les taxes i prendrem les mesures
que considerem necessàries en cada moment, hem revisat unes quantes i continuarem amb
aquesta revisió.

ACTES DE PLENS 2019

interessarien més que aquells, potser no hauríeu fet els comentaris que heu fet fins ara. La taxa
d’escombraries fins ara era deficitària en uns 20 ó 15 mil euros una cosa així, això fent la previsió
de que cada any puja el que val l’entrada de la basura a l’abocador, contant en que els últims
anys, Bell-lloc s’havia estancat i inclús estava baixant en recollida selectiva i contant en que a l’any
2018 el preu que ens pagaven per paper generat va ser molt més baix, amb tot això a l’any 2018
vam passar de tenir als anteriors anys 20.000 ó 15.000 euros de dèficit, a 5.000 euros de dèficit i
això com es va fer, doncs reordenant els contenidors del poble i això va provocar també, que
inclús els serveis de Medi Ambient del Consell Comarcal ens van felicitar per les mesures
adoptades perquè vam passar a reduir el dèficit d’aquesta taxa de les escombraries i a més a més
vam pujar amb el percentatge de recollida selectiva, per tant si ho diem, si parlem de taxes, parlem
de tot, perquè les escombraries potser estaria bé que us les reviséssiu també i que ho miréssiu i
que seguíssiu amb la línia aquesta, amb la tendència aquesta de poder intentar millorar la recollida
selectiva i poder disminuir la taxa o el dèficit aquest, això serien mesures i per això no va.

Sotmesa a votació la proposta d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals
reguladores de l'impost sobre béns immobles i de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per
l'exercici 2020, aquesta s'aprova per majoria absoluta dels membres assistents, el qual representa
el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Vots a favor:
6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.
Vots en contra:
5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. Miquel Amorós, Sra. Nadir
Castells, Sr. Enric Cerqueda.

SEGON.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ
DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR DE BELL-LLOC D’URGELL (4ª FASE) Expedient núm.
389/2019
ANTECEDENTS
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Votacions

Atès que el 21 d’abril de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell va aprovar l’adhesió al
Pacte d’alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible.
Atès que el 13 de desembre de 2017 el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell va aprovar el Pla
d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible.
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
Atès 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.

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

Atès que el Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions
d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables, es comprometen,
voluntàriament i unilateralment, a anar més enllà dels objectius de la Unió Europea i a adoptar el
compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 % per l’any 2030
mitjançant la redacció i execució de plans d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC), a
favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de l’eficiència energètica.

ACTES DE PLENS 2019

Atès que la Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes pel Clima
i l’Energia Sostenible”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de
la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés
no formal de consultes amb moltes ciutats europees.

Atès que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia amb data 3/7/2019 amb registre
de sortida núm. 201900005576 ha notificat la concessió a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell d’una
subvenció FEDER dins la convocatòria Economia Baja en Carbono para Entidades Locales per la
Reforma i Ampliació de l’Enllumenat Exterior de Bell-lloc d’Urgell (Fase 4)
Atès que els serveis Tècnics d’Enginyeria i Edificació de la Diputació de Lleida van redactar el
Projecte Executiu de la Reforma i Ampliació de l’Enllumenat Exterior de Bell-lloc d’Urgell (Fase 4)
el setembre de 2011
Atès que els serveis Tècnics d’Enginyeria i Edificació de la Diputació de Lleida van actualitzar el
Projecte Executiu de la Reforma i Ampliació de l’Enllumenat Exterior de Bell-lloc d’Urgell (Fase 4)
el setembre de 2017
Atès l'Auditoria energètica de la instal·lació d'enllumenat públic del municipi de Bell-lloc d'Urgell
elaborada per SIRIUS Solucions d'Enginyeria.
Atès la memòria descriptiva del Projecte de Reforma i Ampliació de l’Enllumenat Exterior de
Bell-lloc d’Urgell (Fase 4) elaborada pel Sr. Xavier Arquès Grau, que consta incorporada en
l’expedient.
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Atès que el Ple de l'Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en data 14 de febrer de 2018 va aprovar la
participació i acceptació expressa de la participació en el programa FEDER de creixement
sostenible 2014/2020.

Atès el projecte de Reforma i Ampliació de l’Enllumenat Exterior de Bell-lloc d’Urgell (Fase 4)
realitzat pels Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida i registrat el passat 11 de d’octubre de
2019.
Atès l’informe favorable de supervisió del projecte de Reforma i Ampliació de l’Enllumenat Exterior
de Bell-lloc d’Urgell (Fase 4) emès pels Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en data 15
d’octubre de 2019.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de Reforma i Ampliació de l’Enllumenat Exterior de Bell-lloc
d’Urgell (Fase 4), amb un pressupost de 117.986,56 euros i 24.777,18 euros d’Impost sobre el
Valor Afegit, que fan un total de pressupost d’execució de contracta de 142.763,74 euros – cent
quaranta-dos mil set-cents seixanta-tres euros amb setanta-quatre cèntims -, IVA inclòs.
Segon.- Sotmetre a informació pública el projecte de Reforma i Ampliació de l’Enllumenat Exterior
de Bell-lloc d’Urgell (Fase 4) pel període de trenta dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Lleida i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, perquè els
interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.
Tercer.- Transcorregut el termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest document
tècnic, esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord.
Quart.- Que la secretària procedeixi a diligenciar que el projecte ha estat aprovat, en el seu cas.
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, poca cosa a dir, només que com molt bé s’ha dit als antecedents es va iniciar
això l’any passat, al 2018, la petició de la subvenció arribava a l’elaboració d’aquest projecte i
l’auditoria lumínica, també document indispensable per poder demanar la subvenció, i ara un cop
rebuda la subvenció, doncs s’ha d’aprovar aquest projecte.
El dubte que se’m planteja és que he vist que s’ha fet una modificació, una actualització a última
hora.
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Vist l’article 235.2 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, i els articles 37 i 38 del Decret 179/95, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens Locals, l’article 22.2.ñ) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 52.2.o) 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, i l’apartat primer de la disposició addicional segona de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
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FONAMENTS DE DRET

ACTES DE PLENS 2019

Atès l’informe d’alcaldia emès en data 21 d’octubre de 2019 substitutiu del certificat d’existència de
crèdit pressupostari.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, d’obligat compliment, perquè aquest projecte el vam redactar
nosaltres com diu aquí al 2011, en aquell temps l’IVA anava al 16 % i s’ha hagut d’actualitzar al 21
%, sinó no es podia executar el projecte.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, si, de l’original.
Sr. Carles Palau, l’únic que s’ha fet es treure el carrer Antoni Bellet Pérez, perquè ja no hi entra, ja
no fa falta.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, i ara el projecte aquest ha de pujar aquest import exactament i és lo
que hi ha, estem a davant d’un FEDER i aquestes coses el que has de fer és molt acurat i ajustat, i
a part no et deixen cap moviment, aquí penseu que aquí si hi ha una baixa es perdrà la part
proporcional de la subvenció, no hi pot haver millores, això és un FEDER, per tant segurament el
mateix que van fer a la incubadora, vam tenir tres inspeccions, ens van comptar els panys de les
portes, les cadires, els fluorescents, ens ho van contar tot tres vegades i inclús una de les vegades
hi havia els inspectors aquí dalt, i els hi vaig preguntar a un que era andalús, i allí baix a Andalusia
també ho feien, jo ho trobo bé, ho podeu mirar tot, ho trobo perfecte, però això s’hauria de fer a tot
arreu, no només a Bell-lloc, a Còrdova, Jaén, Sevilla a Guadalajara, Salamanca però clar, que ho
trobo bé, que això és el que toca, per tant suposo que s’haurà de fer molt acurat perquè potser que
et vingui una inspecció, tampoc no és un projecte molt complicat, les faroles són les que són i hi ha
les que hi ha, lo que penso que serà una bona cosa.
Sr. Carles Palau, és una millora pel poble. Un dubte només, sabeu algo de l’altra subvenció de
400.000 euros per tot el poble?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, res. Ja us vam dir que quan ho tindríem us ho faríem arribar.
Sra. Rosa Mª Buira, nosaltres corroborar això que hem dit fins ara, si al final fem realitat aquest
projecte doncs haurà estat un treball cooperatiu de diferents equip de govern, com ha recordat el
Ramon, es va iniciar amb el projecte que va liderar el senyor Miquel Campàs al seu moment amb
els tècnics de la Diputació, perquè ja sabem que el Miquel sempre ha sigut molt curós amb tota la
sostenibilitat de l’electricitat al nostre poble però aquest projecte es va quedar allí aparcat perquè
no hi havia més temps per fer-ho i en aquell moment hi havia molts projectes engegats,
sortosament el vostre equip el vau recuperar, vau tornar a fer les adaptacions que feia falta, amb
això que hem dit de les LED’s, llàstima que no es va acabar, o que la Diputació no van ser prou
afinats amb lo del IVA que s’ha tingut que arreglar ara, doncs vosaltres molt encertadament vau
recuperar aquest projecte, més a més vau tenir la idea de demanar aquesta subvenció FEDER
que entre tots vam ajudar a tirar endavant i ara a nosaltres ens toca executar-lo per tant haurà
estat un projecte cooperatiu entre tots i penso que això és una cosa bona pel nostre poble, que
com a mínim siguem capaços de tirar algun projecte endavant entre tots. Aquest és el primer i
potser més endavant aconseguim fer alguns altres. Per tant contents de poder executar aquest
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Sr. Carles Palau, de l’original.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, vau canviar a LED, però el projecte era el mateix, l’únic que es va fer
es canviar les lluminàries, el projecte és el mateix i per tant van deixar el mateix IVA, llavors aquest
projecte que ara estem aprovant per tirar endavant tot el tema del FEDER i passar a l’execució del
projecte, perquè hem de començar l’execució del projecte i execució de les obres a primers d’any,
perquè sinó anirem fora de termini i perdre’m la subvenció, tenia el IVA al 16 %, torno a repetir,
aquest projecte es va fer a l’any 2011 i en aquell temps l’IVA era del 16 % i aquesta ha sigut la
modificació que s’ha tingut que fer. El projecte lo que és la base del projecte, no s’ha pogut
modificar de cap de les maneres, ni amb els punts de llum, ni amb els cables, l’únic que s’ha
modificat és amb els LED’s.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, però al projecte del 2018 no es va posar l’IVA. Vam canviar la subvenció.

projecte.
Sr. Carles Palau, no sé si és col·laboratiu o cooperatiu lo terme correcte.
Sra. Rosa Mª Buira, ara com que està de moda això de cooperatiu.
Sr. Carles Palau, estic d’acord amb la teva descripció, i és una mostra més de que hi ha projectes
que passen per diverses legislatures, com que el beneficiat és el poble tots hem d’espènyer cap al
mateix cantó.

Sra. Rosa Mª Buira, jo no soc tècnica en la matèria, potser amb això el Miquel és més expert.
Sra. Nadir Castells, potser no m’estic explicant gaire bé.
Sra. Rosa Mª Buira, en teoria, contamina menys la llum groga, que la llum blanca.
Sra. Nadir Castells, al projecte si no m’equivoco hi ha llum groga.
Sra. Rosa Mª Buira, que és aquest l’objectiu, que hi hagi menys contaminació lumínica amb la
groga que amb la blanca.

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

Sra. Nadir Castells, una pregunta, perdó, del tema del color de les llums, que hi ha uns estudis que
s’han fet a Barcelona, el Miquel sabrà millor el nom, de que per exemple d’evitar en zones fosques
i tot això pel tema de la seguretat als carrers i tal, que el color groc distorsiona, quan hi ha una
gravació o algo així, distorsiona que és millor ficar llum blanca, i veient que allà hi ha llums
groques, no seria millor ficar llum blanca?

ACTES DE PLENS 2019

Sra. Rosa Mª Buira, estem contents que ho haguem entès tots així.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, d’entrada tenen llum groga els LED’s.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, hauríem de partir d’aquesta base. Quina llum tenen els LED’S. Jo
crec que tenen llum blanca. Aquesta era la queixa que hi havia que vam passar de la groga a la
blanca i ara donaré la paraula al Miquel que és l’expert, i jo me’n recordo que quan canviàvem
faroles que va haver alguns que van canviar el capçal de la farola, llavors es queixaven que la llum
era massa blanca, que feia mal als ulls, a Sidamon per exemple molestava inclús als cotxes, no
m’hi entenc, li passo la paraula al Miquel que és l’expert.
Sr. Miquel Campàs, la llum té una numeració, el color de la llum del 2000 al 5000, a partir del 5000
és molt blanca que ja està prohibida, com més baixem és més àmbar, més groga, hi ha un punt a
Catalunya a Lleida, concretament a Àger per a poder veure els estels allí si que hi ha un conveni
que ha de ser més groga però per poder tenir més visió als estels, allí a Àger, a la resta de llocs és
blanca, però no és un blanc net, és un blanc que el veiem blanc però tira cap a groc, no és blanc,
blanc, per tant és un color que ja està admès que està unificat. Pots variar de 3000 o de 3500 es
pot jugar amb uns marges.
Sra. Nadir Castells, sabia que s’havia parlat, per la seguretat dels carrers i això.
Sr. Miquel Campàs, com ja es va comentar en un Ple, allí al carrer Doctor Àngel Nadal, em vaig
assessorar i em van donar aquesta explicació. A la nit els animals nocturns per la seva manera de
viure, és la llum blanca la que els distorsiona una mica, llavors no és un blanc, blanc.
Sra. Rosa Mª Buira, blanco nuclear.
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Sr. Miquel Campàs, no blanca.

Sr. Carles Palau, cap a blau, em sembla que diuen.

Votacions

5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. Miquel Amorós, Sra. Nadir
Castells, Sr. Enric Cerqueda.

TERCER.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST PRORROGAT PER L’EXERCICI 2019 MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI
I SUPLEMENT DE CRÈDIT Expedient núm. 574/2019.

ANTECEDENTS
Per Provisió de l’Alcaldia de data 18 d’octubre de 2019 s’ha incoat l’expedient per modificar el
pressupost mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit pel següent motiu: adquisició
bomba aigua d’aire condicionat centre cívic i dependències socials, i l’increment de les despeses
financeres de les diferents entitats bancàries.
La Memòria d’Alcaldia, en data 18 d’octubre de 2019, ha proposat les partides i els imports de les
despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, per les
quals no existeix crèdit pressupostari (crèdit extraordinari), així com per les quals el crèdit previst
és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació (suplement de crèdit), que es poden finançar amb els
següents recursos: anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d’altres partides del pressupost
prorrogat vigent de la corporació no compromeses.
La secretària interventora municipal, en data 21 d’octubre de 2019, ha emès informe favorable de
la proposta de modificació de crèdit, així com informe de l’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, deute viu i regla de la despesa.

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
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6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.
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Vots a favor:

ACTES DE PLENS 2019

Sotmesa a votació la proposta d'aprovació inicial del projecte de reforma i ampliació de
l'enllumenat exterior de Bell-lloc d'Urgell (fase 4a), aquesta s'aprova per unanimitat dels membres
assistents, el qual representa el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a
què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les
despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector
públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local i l’article 52.2.f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta Alcaldia proposa al
Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2019 del Pressupost
prorrogat vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, per un import de
2.300,00 €, d’acord amb el següent detall:
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3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per
majoria simple.

ACTES DE PLENS 2019

2.Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.

Programa Econòmica

2310

62310

Descripció
Bomba aigua aire condicionat
centre cívic i dependències
socials

0110

35900

Altres despeses financeres
TOTAL

Crèdits
inicials

Modificació de
crèdit 7/2019

Crèdits
finals

0,00

1.800,00

1.800,00

2.000,00

500,00

2.500,00

2.000,00

2.300,00

4.300,00

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

Econòmica

9290

50000

Crèdits
inicials

Descripció
Fons de contingència
TOTAL

Modificació de
crèdit 7/2019

Crèdits
finals

10.000,00

-2.300,00

7.700,00

10.000,00

-2.300,00

7.700,00
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Aplicació

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

2310 62310

Descripció
Bomba aigua aire condicionat centre cívic i
dependències socials
Total

Import
1.800,00 €

0,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

0,00 €

1.800,00 €

Quart.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es
presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes,
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, aquesta bomba és d’aquelles que hi havia al costat del consultori mèdic, que hi
ha aquelles tres o quatre bombes allí?
Sr. Miquel Campàs, aquesta bomba ens va petar a l’agost, la primera setmana d’agost, un
divendres a la tarda, sobre les sis o set de la tarda, vam avisar al JB i clar vam tenir un problema
d’un divendres a la tarda, localitzar una bomba igual era impossible, llavors vam prendre la mesura
de canviar.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, el problema el teníem perquè els padrins estàvem a quaranta i pico
graus de temperatura, no tenien aire condicionat i tenien un problema serio perquè teníem
problemes de respiració.
Sr. Miquel Campàs, era aquella primera quinzena d’agost que feia tanta calor, llavors vam decidir
canviar la bomba, perquè divendres a les sis de la tarda no es podia trobar una bomba d’aquest
tipus. Vam treure la de la biblioteca i la vam substituir, perquè la biblioteca aquells dies no obria i
aleshores en JB, que és qui porta el manteniment d’allí va treballar quasi bé tota la nit perquè
l’endemà a les vuit del matí, el centre tingués l’aire condicionat en marxa. Desprès vam tornar a
reposar la bomba nova a la biblioteca.
Sr. Carles Palau, i la modificació que vam fer abans?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, la bomba de la cultural.
Sr. Miquel Campàs, de la bateria de la cultural, la que alimenta cap allà, al centre cívic, biblioteca.
La de la cultural és la del circuit primari, aquesta és la que vau canviar vosaltres, que ja es va
aprovar quan hi éreu vosaltres, que va ser a l’hivern que em sembla que es va cremar, sinó
recordo malament.
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Codi Prog

Estat d'Inversions

ACTES DE PLENS 2019

Aplicació

Sra. Rosa Romà, si fa un any i mig o dos.
Sr. Miquel Campàs, es va canviar una, aquesta de la cultural estava tocada i aquest any a l’hivern
haguéssim tingut problemes i llavors es va decidir reparar-la, són dos bombes amb poc temps.
Sr. Carles Palau, és el problema d’aquestes bombes que van tots els dies de l’any, totes les hores
del dia casi bé.

Sra. Rosa Mª Buira, ara l’únic que es pot fer és tornar a començar per la primera.
Sr. Miquel Campàs, és un manteniment una mica complicat.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, i les bombes també són complicades, canvies una i et pot durar deu
anys i canviaràs una altra i et durarà tres.
Votacions
Sotmesa a votació la proposta d'aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 7/19 del
pressupost prorrogat per l'exercici 2019, aquesta s'aprova per unanimitat dels membres assistents,
el qual representa el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
Vots a favor:
6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.
5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. Miquel Amorós, Sra. Nadir
Castells, Sr. Enric Cerqueda.
Per acabar, l’Alcalde, Sr. Ramon Consola, justifica que avui hem fet aquest Ple Extraordinari,
perquè havíem d’aprovar aquest projecte del FEDER, perquè sinó no arribàvem a temps i la
modificació perquè la senyora Secretària fes el certificat conforme ficarem una partida
pressupostària, i als propers pressupostos ho podrem aplicar.
I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió, essent les vint-i-dues
hores i quaranta minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.
Vist i plau
L’Alcalde
Ramon Consola Palau

Secretària interventora
Elena Bergés Martín
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Sr. Miquel Campàs, si, és que de les tres bombes que hi ha, si hem canviat dos i en quedava una
per canviar, era la primera.
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Sra. Rosa Romà, aquesta bomba, lo que passa que aquesta bomba la del centre cívic, en menys
d’un any o així ha petat dues vegades.

ACTES DE PLENS 2019

Sra. Rosa Mª Buira, és una necessitat i com ha llegit la Secretària és un marge pressupostari que
hi ha, es pot fer canvis de partides sempre que surti un imprevist d’aquests, lògicament això és
una necessitat imperiosa i s’havia d’arreglar si o si, no hi havia una altra opció.
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