Identificació de la sessió

Ramon Consola Palau (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 18/11/2019
HASH: c02fec9887fa65d555fb030345be2c44

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

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

Actua com a Secretària Interventora la Sra. Elena Bergés Martín
Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que assisteixen
onze dels onze regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els articles
46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i 90 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts següents:
Ordre del dia
PART RESOLUTIVA
1r. Aprovació de l’esborrany de l’acta anterior (12/09/2019).
2n. Aprovació, si s’escau, del compte general de l’exercici 2018
3r. Designació del representant de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell davant del Consell Territorial
de la Propietat Immobiliària de Lleida.
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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 10 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
ordinària del Ple de la Corporació.

Número: 2019-0015 Data: 18/11/2019

Núm.: 12/2019
Caràcter: Ordinària
Data: dijous, 10 d’octubre de 2019
Horari: de les 21:00 a les 23:00 hores
Lloc: Sala de Plens

ACTES DE PLENS 2019

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

12/19 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 10 d’octubre de 2019

4t. Aprovació, si s’escau, conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en matèria de seguretat viària.
5è. Delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que aquest ajuntament té atribuïdes en
matèria de recaptació en via executiva de determinats ingressos de dret públic.
6è. Aprovació inicial, si s’escau, del document tècnic dotació d’aigua potable tot l’entorn del camp
de futbol.

8è. Moció en suport a les persones detingudes per “l’operació Judas” el 23S i contra la repressió al
moviment independentista presentada pel grup municipal BM-AM.
9è. Precs i Preguntes
Amb caràcter previ, Sr. Carles Palau, regidor del grup BM-AM, intervé preguntant al senyor
Alcalde, que voldríem saber com ha quedat l’assumpte d’incorporar la moció del Pla Local de
Seguretat Viària.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, respon que si un cas en parlaríem després, quan arribi el punt.
Sr. Carles Palau, val d’acord, gràcies.

Número: 2019-0015 Data: 18/11/2019

7è. Dació en compte dels decrets d’alcaldia.

ACTES DE PLENS 2019

PART DE CONTROL

Desenvolupament de la sessió

Atès que d’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, les actes s’hauran de sotmetre a
votació en la sessió ordinària següent.
Atès que s’ha dut a terme el Ple Ordinari del 12/09/2019, i resta pendent per a la seva aprovació.
Vist l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot això, es proposa al Ple el següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’acta del Ple Ordinari de data 12/09/2019.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, nosaltres tenim vàries esmenes pel que fa a l’acta, no és el format d’acta al que
estem acostumats des de fa temps ja, i llavors presentem aquí unes esmenes a l’acta que se’ns
ha portat, el que passa és que són bastantes.
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PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES ANTERIORS.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, les deixem aquí a la senyora secretària.
Sra. secretària interventora, les llegim no?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no cal, les passarem de nou.
Sr. Carles Palau, són bastantes, si hi ha alguna correcció en parlem, és incorporar els punts que
no hi eren, i llavors en vermell hi ha els comentaris.

Sr. Miquel Amorós, en blau és els acords, en vermell les correccions.
Sr. Carles Palau, o és afegits.
Sra. secretària interventora, són afegits, perquè lo que hi ha es dona per bo. No voleu llegir?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, perquè estarem una hora.
Sra. secretària interventora, passeu a votar-ho.
S’afegeixen les propostes i les rectificacions a les intervencions del punt de precs i preguntes.
Votacions

Número: 2019-0015 Data: 18/11/2019

Sra. secretària interventora, hi ha un resum de les intervencions vostres, reproduir els acords i als
precs i preguntes s’han afegit coses, tot està en vermell.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Miquel Amorós, no és literal.

SEGON. Expedient núm. 258/2019. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE
L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018
ANTECEDENTS
En data 15 de maig de 2019 l’alcalde va disposar iniciar la tramitació administrativa d’aprovació i
rendició del compte general de l’exercici 2018 i sol·licitar a la intervenció la confecció del compte
general i l’emissió de l’informe d’intervenció preceptiu.
Atès que el compte general està format per la següent documentació:
- El balanç.
- El compte del resultat econòmic patrimonial.
- L’estat de canvis en el patrimoni net.
- L’estat de liquidació del pressupost.
- La memòria.
- Actes d’arqueig de les existències en caixa referides a fi de l’exercici de la pròpia entitat local.
- Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en les mateixes a favor de
l‘entitat local referides a fi de l’exercici i agrupades per nom o raó social de l’entitat bancària.
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Es sotmet a votació l'esborrany de l'acta del Ple de la sessió anterior 12/09/2019, es formulen
observacions i rectificacions a l'acta per part dels assistents, que s'aproven per unanimitat dels
membres assistents de la corporació.

-

Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un resultat
(estalvi) de 290.874,55 euros.

-

Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
475.768,72 euros, unes obligacions pendents de pagament de 242.588,32 euros, i un resultat
pressupostari ajustat de 322.575,96 euros.

-

Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es
parteix d’un patrimoni net al final de l’exercici anterior de 10.622.989,78 euros i al final de
l’exercici actual hi ha un patrimoni net de 10.929.108,77 euros.

-

La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, en
el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost.

-

Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local: en tancar
l’exercici hi ha unes existències finals en la tresoreria de 1.121.147,22 euros.

-

Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a
favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom o raó
social de l’entitat bancària. S’adjunten als comptes anuals.

En data 21 de maig de 2019 la secretària interventora tresorera va emetre informe favorable amb
una sèrie de consideracions sobre l’expedient del compte general de la corporació corresponent a
l’exercici de 2018.
En data 21 de maig de 2019 per Decret d’Alcaldia núm. 2019-0121, l’alcalde va convocar la
Comissió Especial de Comptes.
En data 12 de juny de 2019 es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va dictaminar
favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte general de l’exercici 2018.
L’expedient del Compte General de l’exercici 2018 s’ha sotmès a informació pública mitjançant
edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 116 de data 17 de juny de 2019 i
al tauler d’edictes electrònic de l’ajuntament, durant el termini de quinze dies hàbils, en el qual els
interessats han pogut examinar-lo i, en el mateix termini i vuit dies més, presentar les reclamacions,
reparaments i observacions que consideressin oportunes, sense que se’n hagin presentat.
Vist que el compte general s’ha de sotmetre a l’aprovació del ple de l’ajuntament abans de l’1
d’octubre de l’exercici següent al qual correspongui i que l’acord d’aprovació haurà de ser adoptat
amb el quòrum de la majoria simple dels membres de la corporació municipal assistents a la sessió.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la Instrucció de comptabilitat per a
l’Administració local model simplificat, l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
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Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 11.403.697,99 euros i un passiu de
11.403.697,99 euros.
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-

ACTES DE PLENS 2019

Atès que d’acord amb l’anterior documentació, el resum del compte general de l’exercici 2018 és el
següent:

bases de règim local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut de
l’aprovació i rendició del compte general.
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.
Per tot això, es PROPOSA al Ple el següent ACORD:

I la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor
de l’entitat local, a final d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària.
Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2018, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, d’acord amb el que
determina l’article 212 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Número: 2019-0015 Data: 18/11/2019

- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Liquidació del pressupost
- Estat de canvis del patrimoni net
- La memòria

ACTES DE PLENS 2019

Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2018, integrats pels
següents documents comptables:

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, gràcies senyor alcalde, bé nosaltres res a dir, evidentment que votarem a favor,
és el compte general de l’any passat, van sorgir els números quan nosaltres estàvem a l’equip de
govern, hi ha superàvit, no tenim gran cosa més a dir, només tenim una pregunta, voldria saber
quina és la postura de l’equip de govern davant d’aquest punt i dos fer una mica de memòria, i em
dirigeixo a la portaveu de l’equip de govern, perquè ara m’ha vingut a la memòria, una intervenció
seva en un de les vegades que es va portar a votació el compte general, que va ficar molt èmfasis
en que no s’havien respectat els terminis, d’acord, jo li vaig respondre que el termini important era
el quinze d’octubre, d’acord, enguany avui podia fer el mateix discurs que va fer ella amb el sentit
de que no s’ha respectat el termini d’1 d’octubre, però com que som conscients que el termini
important és el quinze d’octubre no el faré, només faig aquest petit recordatori. Llavors el que
m’interessaria saber és quina postura tindrà l’equip de govern sobre aquest punt si l’aprovarà o
votarà en contra o s’abstindrà. Gràcies.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, bueno pues perquè sapigueu que ara li passaré la paraula a la nostra
portaveu, segurament li traurà de dubtes.
Sra. Rosa Mª Buira, per començar agraeixo la deferència aquesta, l’acte de generositat de no fer
punta o de no recordar tota aquesta que ens hem passat de data també, perquè ha passat el 1
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No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Sra. secretària interventora, no, aquells no estan aprovats, quan es vulgui es poden tornar a portar
per aprovar, estan retuts a Sindicatura de Comptes, però no aprovats.
Sra. Rosa Mª Buira, per part nostra doncs comptablement no teníem cap dubte i així ho vam
expressar cada vegada que no aprovàvem els comptes, dèiem que segurament que la gestió
comptable estava ben feta, el que no estàvem d’acord és amb la gestió que s’havia fet amb
aquests comptes i aquesta si que era responsabilitat de l’equip de govern, per tant aquesta és
l’explicació, aquest any pel 2018, tenim la responsabilitat, són els comptes del 2018, però
engeguem amb noves sintonies i els aprovem, però el que no aprovàvem era la gestió que s’havia
fet.
Sr. Carles Palau, la mateixa que al 2018, l’únic que ara les conseqüències negatives de no tenir
uns comptes aprovats no les voleu patir, senzillament és això.
Sra. Rosa Mª Buira, una visió com una altra.
Votacions
Sotmesa a votació la proposta d'aprovació del compte general de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell
corresponent a l'exercici 2018, 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.
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Sr. Carles Palau, si em permeteu voldria fer una contrarèplica, llavors una altra pregunta que és lo
que ha canviat aquest any, perquè l’any passat també els va fer la mateixa professional els
comptes, també suposem que estaven ben fets, els comptes del 2017, al 2016 els va fer la
mateixa professional i vau votar en contra i vau ficar cinquanta mil excuses, l’única cosa que ha
canviat d’aquells anys a avui és que l’equip de govern era un altre, per lo tant em fa pensar i
segurament no hi estareu d’acord amb el pensament meu, que és que les dos o tres vegades, ara
tinc dubtes si són dos o tres anys els que no s’han aprovat els comptes. Els dos o tres anys que no
s’han aprovat els comptes va ser senzillament perquè era una estratègia electoralista o partidista
per dir-ho així, perquè si a la mateixa persona que ha fet aquests comptes del 2018 els ha fet bé,
el 16 i el 17 també els va fer bé, i els números també hi havia superàvit, per lo tant m’agrada que
hagueu canviat de parer i de que es puguin aprovar els comptes i sortim una miqueta d’aquesta
zona de risc que estàvem de tenir uns comptes no aprovats, però és una crítica que us faig de que
no vau aprovar els altres. I ara em surt un altre dubte, no se si ens el podrà contestar la Secretària
o no, els comptes que no estan aprovats, s’haurien de passar definitivament a aprovació o com
queda això, o aprovant aquests s’aproven els altres?
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, amb els dubtes despejats passem a la votació.

ACTES DE PLENS 2019

d’octubre, doncs bé està bé, moltes gràcies per detall de no fer incís en tot això, les circumstàncies
han portat aquí però bé continuem, sortirem de dubtes. Tot i que el compte que estem aprovant,
com molt bé heu dit és el compte general del 2018, nosaltres al 2018 no teníem la responsabilitat
de governar, per tant són un comptes que coneixem així una mica per sobre, però segurament els
resultats han estat positius, com bé heu dit, segurament que la nostra gestió hauria sigut diferent
però en aquest cas donades les circumstàncies res a dir, a més a més, també tenim en compte
que comptablement aquests comptes segurament estan ben fets i molt ben fets perquè confiem en
la responsabilitat de la senyora secretària que en definitiva és qui porta més específicament
aquesta gestió, per tant nosaltres no és el nostre compte, res a dir, i aprovarem aquests comptes
del 2018. També aprovem que es presentin al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes,
perquè en definitiva potser seran ells els que podran dir l’última paraula, si hi ha alguna irregularitat
lògicament seran ells els que ens la faran saber, per tant per part nostra, sortim de dubtes i
aprovem el compte general del 2018.

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.

Atès l’article 14.5.e) del Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el Text Refós
de la Llei del Cadastre Immobiliari, estableix que les entitats locals existents en l’àmbit de cada
Consell Territorial estaran representats, entre d’altres, pels següents vocals: Un representant del
conjunt dels ajuntaments la població de dret sigui igual o inferior a vint mil habitants inclosos en
l’àmbit de cada Consell Territorial.
D’acord amb allò que estableix l’article 2.2.d) de l’Ordre EHA/2386/2007, de 26 de juliol, per la qual
es determina l'àmbit territorial dels Consells Territorials de la Propietat Immobiliària de Madrid i
Barcelona i s'estableix el procediment de designació dels representants locals en diversos òrgans
col·legiats, que determina que els ajuntaments elegits designaran la persona que formarà part del
Consell Territorial de la Propietat Immobiliària.
Per tot això, Aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides i de conformitat
amb la normativa aplicable, proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer. Designar al Sr. Ramon Consola Palau, Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell,
representant d’aquest Ajuntament en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Lleida.
Designar com a suplent a la Sra. Rosa Maria Buira Castell, regidora de l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell, en cas d’impossibilitat d’assistir personalment el titular.
Segon. Notificar aquest acord al membre electe afectat i al Consell Territorial de la Propietat
Immobiliària de Lleida, pel seu coneixement i efectes.
Tercer. Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de Transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en
compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de Catalunya.
No obstant, el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell decidirà el que cregui adient.
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Atès l’escrit de la Gerència Territorial del Cadastre de Lleida del Ministeri d’Hisenda rebut en data
24 de setembre de 2019 amb registre d’entrada núm. 2235 sobre el resultat de les votacions de 89
Ajuntaments de la província, en el que Bell-lloc d’Urgell ha obtingut 38 vots, essent el segon amb
nombre de vots, per representar als Ajuntaments de la província de Lleida davant del Consell
Territorial de la Propietat Immobiliària de Lleida.
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TERCER. Expedient núm. 546/2019. DESIGNACIÓ, SI S’ESCAU, DEL REPRESENTANT DE
L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL DAVANT DEL CONSELL TERRITORIAL DE LA
PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE LLEIDA

ACTES DE PLENS 2019

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

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Alcalde, Sr. Ramon Consola, aquest Consell acostuma a convocar una, dos o tres vegades a l’any,
res més, i torno a repetir, el càrrec no és retributiu.
Sr. Carles Palau, la nostra postura serà d’abstenir-nos.
Sra. Rosa Mª Buira, des de Bell-lloc vam presentar candidatura representa a finals de juliol, perquè
consideràvem doncs que era positiu per Bell-lloc formar part d’aquest Consell Territorial del
Cadastre a Lleida, la nostra sorpresa va ser que vam estar escollits doncs dels onze representants
que crec que hi ha vam estar escollits en segon lloc, Guissona té 40 vots i Bell-lloc vam tenir 38,
juntament amb Llossa i Tuixén, Camarasa i Llavorsí, Camarasa 36, Llavorsí 36 també, Montoliu de
Lleida, 36 i després hi ha una sèrie de pobles amb més poca puntuació, Montornès 6 vots,
Solsona 3, i bé per nomenar municipis d’aquí al voltant, Torregrossa i altres quinze van tenir un.
Sembla que són els ajuntaments els que voten, doncs ens vam sorprendre agradablement,
lògicament després de presentar candidatura, després de veure doncs que hem estat escollit,
doncs intentarem representar al nostre municipi el més dignament possible, per tant votarem que
si.
Votacions
Sotmesa a votació la proposta de designació del representant de l'Ajuntament davant del Consell
Territorial de la Propietat Immobiliària de Lleida, aquesta s'aprova per majoria absoluta dels
membres assistents 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.
Abstencions:
5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. Miquel Amorós, Sra. Nadir
Castells, Sr. Enric Cerqueda.
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Sr. Carles Palau, entenem que de tant en quan convocaran aquest Consell.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, primer ja que parlem de retribucions, no és cap càrrec retribuït, això
és, vas allí i ja està, el que passa és que jo crec que des de el punt de vista, és més que res
recollir informació, entenem que és una zona bastant important encara que no ho sembli, el
cadastre vulguis o no, és una cosa que els ajuntaments ho patim, és molt feixuga i molt lenta
alhora de fer els tràmits, això et permet potser tenir un accés més directe si el teu ajuntament ha
de moure documentació, també te n’assabentes si hi ha modificacions o canvis amb aspectes
fiscals, sobretot en temes de retribucions alhora de conèixer les valoracions del cadastre o si els
governs que hi ha de torn intenten fer algun moviment envers amb el cadastre o amb algun impost
que sigui paregut amb aquest, només és això.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, senzillament no tenim cap informació sobre aquest Consell Territorial i llavors no
sé si ens podeu informar de quina funció té aquest Consell, quines repercussions té, quina
dedicació vol dir això, quina retribució hi haurà en el seu cas, més que res quines funcions és això.

Es pretén prioritzar l’àmbit de la seguretat viària local i de Catalunya per aconseguir l’objectiu
estratègic que té la Unió Europea en reduir un 50 % el nombre de víctimes mortals respecte del
2010, i el també anomenat “visió zero de víctimes mortals i víctimes greus amb seqüeles per a tota
la vida” com a fita per a l’any 2050, dins l’àmbit que ens toca gestionar, el municipi de Bell-lloc
d’Urgell.
Atès la Llei 6/1997, de 15 de desembre de transferència de competències executives en matèria
de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Atès el Reial decret 391/1998, de 13 de març, sobre traspàs de serveis i funcions de
l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles
de motor.
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Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell considera d’interès públic i general la millora de la
seguretat viària al municipi, desenvolupant accions diverses en matèria de trànsit i seguretat viària,
i en l’adequació d’un Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) el qual reculli les mesures concretes,
tant correctores com preventives, per tal de millorar la seguretat viària al municipi. El PLSV es
centrarà, entre d'altres àmbits, la creació d’una nova cultura local de conducció, circulació i
mobilitat, la pacificació del nucli antic i zona escolar-esportiva, en la millora de la visibilitat de les
cruïlles més perilloses, i en l'accessibilitat en els carrers secundaris del centre urbà i de les zones
residencials.

ACTES DE PLENS 2019

QUART.- Expedient núm. 124/2019. APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL I EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT EN
MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA, I ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA REDACCIÓ DEL PLA
LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA DE BELL-LLOC D’URGELL (ANNEX 1)

Atès el Decret 102/1998, de 15 d'abril, de desenvolupament de les competències de la Generalitat
de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.
Atès el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, en el seu article 7 atribueix als
municipis competències en matèria de regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina, per mitjà
d’agents propis, del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia de les
infraccions que es cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui atribuïda a
una altra Administració.
Atès la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en el seu article 25.2.g)
atribueix competències municipals pròpies en les següents matèries: trànsit, estacionament de
vehicles i mobilitat.
Atès que els articles 303.1 i 303.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, assenyalen que pel conveni s’estableix una
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment
atribuïdes en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú i que a traves dels convenis es pot
realitzar la cooperació interadministrativa , tant en serveis locals com en assumptes d’interès
comú, sota la forma i en els termes que preveuen les lleis reguladores de les matèries en què
existeixi aquest interès.
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Atès la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit.

Atès que l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’entén per conveni de col·laboració tot
aquell acord subjecte al dret públic, del que se’n deriven obligacions jurídiques directes per les
parts. Les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis amb altres
administracions públiques dins de l’àmbit de les competències respectives i per la consecució de
finalitats d’interès comú.

Atès la memòria justificativa per la subscripció del present conveni elaborada pel Tècnic de
Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en data 14 de
març de 2019 i vàlida actualment.
Per tot això, aquesta Alcaldia PROPOSA al Ple del l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell, en matèria de Seguretat Viària, i l’assistència tècnica a la redacció del Pla Local
de Seguretat Viària de Bell-lloc d’Urgell (annex 1). Aquest conveni i el seu annex 1, figuren com
annex d’aquest acord.
Segon. Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit, als efectes corresponents.
Tercer. Publicar el conveni aprovat al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i a la web del
registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
Quart. Autoritzar l’Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a la signatura de la
documentació que sigui de menester per a la formalització d’aquest conveni.
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Ramon Consola, dit això i la pregunta que m’ha fet al iniciar vostè me va entrar una
moció, jo li vaig fer una resposta, jo no vull entrar en el fonament jurídic perquè penso que no ho
puc fer, la resposta i tinc raó, jo suposo que també dirà que té la seva, però ho vaig fer perquè en
cap cas entenc que s’està barrant el dret democràtic perquè resulta que vostè a la moció m’està
demanant el mateix que estem debatem ara en aquest punt i vostè m’ho demana per a que ho
passem el segon dimecres del mes de novembre. Vostè em diu en aquella moció que al pròxim
Ple, és a dir si haguéssim debatut avui la moció, el pròxim Ple ordinari seria al novembre, per tant
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Atès que ha estat redactat de nou la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell i el Servei Català de Trànsit en matèria de Seguretat Viària, i l’assistència tècnica
a la redacció del Pla Local de Seguretat Viària de Bell-lloc d’Urgell (annex 1), que consta
incorporat a l’expedient.
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Atès que el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, reunit en sessió ordinària núm. 3/19 de data
21 de març de 2019, va rebutjar l’aprovació del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament
de Bell-lloc d’Urgell i el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària, i assistència
tècnica a la redacció del Pla Local de Seguretat Viària de Bell-lloc d’Urgell, per la majoria absoluta
dels membres assistents de la corporació.

ACTES DE PLENS 2019

Atès els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic regulen
el règim jurídic dels convenis.

Sr. Carles Palau, jo només, el Miquel defensarà el Pla, però només un incís al que ha dit vostè, del
conveni, perdó de la moció que hem presentat nosaltres hi havia quatre acords, dos acords estic
completament d’acord de que aprovant el Pla d’avui ja no tenen sentit, però les altres dos encara
tenen sentit, tot i que s’aprovi el Pla d’avui.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, quines dos?
Sr. Carles Palau, el primer que a les comissions o a les reunions amb el Servei Català de Trànsit
se’ns convidi.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, això ja li he dit.
Sr. Carles Palau, ens ha dit que una vegada tinguin el Pla ens l’ensenyarà.
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Amb el tema de la reposició que m’ha fet sàpiga que tinc trenta dies per contestar-li, per tant ja li
contestaré, a partir d’aquí referent a lo que hem explicat ja li dic si vol li dono la paraula del punt.

ACTES DE PLENS 2019

ja ens hem adelantat un mes. Jo li explico, perquè no s’ha passat abans, bueno perquè les
circumstàncies entre elles, hi ha hagut les vacances pel mig, la secretària ha hagut d’anar a fer un
curset i no s’ha passat fins al Ple que hem pogut passar-la. Punt segon el Servei Català de Trànsit
hem parlat amb ells i estan redactant el Pla, punt tercer, tranquils que quan tinguin el Pla nosaltres
els cridarem i ens el mirarem, punt quart aquest Pla farem un pregó i l’ensenyarem a tot el poble
de Bell-lloc per a que pugui dir la seva, perquè entenem que nosaltres som els representants
públics però entenem que aquí al final al que recau aquest Pla perquè afectarà directament serà a
la gent de Bell-lloc, no a nosaltres, a nosaltres ens podrà afectar al nostre carrer o amb l’àmbit en
que ens movem però poder hi haurà zones que afectarà a altra gent, per tant amb això ja ho hem
considerat i torno a repetir en cap cas he volgut barrar el tema democràtic, en cap cas, si vostè ho
interpreta així.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, es que no hem tingut cap de reunió.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, li estic dient que estan confeccionant el Pla.
Sr. Carles Palau, si està d’acord quin problema hi ha que ho facin així.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, es que vostè està creant una mica de confusió, jo li he dit estan
redactant el Pla i quan el tinguin redactat ens cridaran, serà la primera reunió, per tant a aquesta
primera reunió, que no hem tingut cap més, jo només he parlat amb ells per dir-los-hi que tirin el
Pla endavant, no sé ni com l’estant redactant, no ens l’han ensenyat a cap de nosaltres, però
tranquil, el dia en que ens l’ensenyin, els hi ensenyarem, llavors és això el que vull deixar clar que
no es creï confusió en cap cas és així, nosaltres no hem tingut cap reunió amb el Servei Català de
Trànsit, cap, el dia que la tinguem que serà la primera quan hagin acabat el Pla li explicarem, això
li he dit abans.
Sr. Carles Palau, si, estem d’acord que el dia que vingui el Servei Català de Trànsit hi estarem tots
presents a la reunió, més motiu per votar la moció a favor de que es tiri endavant aquest punt. I
segon referent al punt d’incloure-ho a l’ordre del dia, jo entenc que vostè ha actuat arbitràriament
perquè li permet la Llei, vull dir amb el sentit de que vostè és qui marca l’ordre del dia i pot decidir
quins inclou i quins no inclou en l’ordre del dia, però això ho dic arbitràriament no ho dic
negativament, en cap sentit negatiu; però també és cert que quan vostè pot prendre aquestes
decisions arbitràries les ha de justificar.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ja les he justificat.
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Sr. Carles Palau, doncs quan en tinguin alguna.

Sr. Carles Palau, però a l’escrit que vostè em va enviar vostè el divendres en cap moment deia
que retiraria el punt, tant sols plantejava que vostè creia que nosaltres l’hauríem de retirar, per això
dic que allò no és una justificació, si vostè aquell divendres diu que sapigueu que jo ho considero
per això, això i allò i no ficaré el punt a l’ordre del dia, perfecte, vostè llavors a la lectura que es feia
vostè ens convidava a que nosaltres retiréssim el punt, nosaltres no l’hem retirat el punt, per tant
entenem que vostè no l’ha introduït a l’ordre del dia i tampoc ha justificat aquesta no introducció.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, si ho justifico, jo entenc que l’he retirat i li plantejo la justificació, són
dos maneres de veure l’escrit, per tant tenim una discrepància.

Sr. Carles Palau, és una declaració política.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, no ni això, és a dir no té cap fonament, és el mateix que a precs i
preguntes m’hagués fet aquesta pregunta sense escrit que no pas anar al pròxim Ple i pam i pam,
vull dir llavors per tant no serveix de res, una moció pràcticament no serveix de res, ho de molt
poca cosa deixem-ho així, i ara estem debatin un punt en el qual fa menció a la moció que aquí si
que hi ha una base jurídica, per això al final tindrà un fonament jurídic que tirarà endavant o no
tirarà endavant i amb uns punts que queden acordats aquí i que s’hauran de complir, la moció al
final la pots o no la pots complir, ja sabem tots el que passa. A vegades aquí aprovem mocions les
enviem al Parlamento Español i allí tal com entren es queden en un calaixó i es queden tant
panxos.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, si vostè creu que la discrepància és molt grossa pot anar a un tercer i
que ens digui qui té raó dels dos, però jo entenc que a veure ja independentment si ens basem
amb fonaments jurídics és de sentit comú perquè si passem un punt en el qual; primera miri una
moció no té cap base jurídica de cap manera, és com una pregunta o un prec.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, moltes vegades les tindrem al llarg d’aquests anys.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí, i es queda així.
Sr. Carles Palau, i tenen exacte, no hi ha cap obligació prou legal de fer el que diu la moció.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, penso que aquest punt aquí no estem debatin-lo, el que estem
debatin és regular el trànsit del poble, això és una altra cosa, ara potser em marxat del debat.
Sr. Miquel Amorós, jo sobre el punt aquest, independentment del tema de la moció, que nosaltres
entenem això que dels quatre punts n’hi ha dos que ja es compleixen amb l’ordre del dia
d’aprovació del conveni, però hi ha dos més que ens hagués agradat que la moció s’hagués tirat
endavant, haguéssim pogut votar el punt tres i el punt quatre, independentment d’això nosaltres
hem de dir que estem d’acord, estem totalment d’acord en aprovar aquest conveni, de fet per
posar-nos una mica en context és un conveni que vam estar treballant des de l’anterior equip de
govern, a l’anterior legislatura a finals més o menys del 2018 ens vam posar en contacte amb el
Servei Català de Trànsit, sabeu que vam tallar el trànsit a la zona escolar d’entrada i així, i la
preocupació aquesta de l’ordenament del trànsit a Bell-lloc ens va portar a contactar amb ells. Al
final ens van comentar que pel 2018 era molt just, però pel 2019, el Servei Català de Trànsit ens
posava a disposició els seus recursos per poder tirar endavant aquest Pla. Al març del 2019, es
quan vam portar el conveni al Ple, el Ple no el va aprovar i nosaltres doncs evidentment quan
veiem l’ordre del dia i aquest punt es porta al Ple i entenem que s’aprovarà és un motiu de
celebració i realment ens agrada, independentment d’això tornem a fer el comentari de la moció,
nosaltres entenem que dels quatre punts hi ha dos que ja es complien i els altres dos entenem que
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Sr. Carles Palau, evidentment les mocions no tenen vinculació jurídica però si que tenen una
validesa política que marca una posició o una postura del Ple de l’Ajuntament.

no, si que l’alcalde ha fet un comentari justificant això aquí al Ple, però nosaltres entenem que el
que s’havia de fer era aprovar la moció i si vol l’alcalde pues es podia reiterar en aquest
compromís tant de fer-ho públic de cara a la gent o de que alguna persona de l’equip de Bell-lloc
es Mou, pogués participar en les reunions, era això, nosaltres votarem a favor.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ja us ho hem dit que participareu a les reunions.
Sr. Miquel Amorós, això és un comentari Ramon, no està aprovat al Ple.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, a veure la moció encara que l’aprovem tampoc no serveix de res.

Sr. Miquel Amorós, jo vull pensar que si Bell-lloc es Mou presenta una moció i es demana justificat
com vulguem que es retiri, si l’equip de Bell-lloc es Mou no demana retirar un acord on es diu de
retirar aquesta moció, per deferència, hi ha dos punts que no estava clar si es complien o no es
complien al Ple, s’havia de portar la moció igualment, és simplement per deferència, si presentem
una moció demanant una sèrie de coses i resulta que aquí al Ple si que es porta el conveni per
portar a votació però en cap cas, votem en cap proposta que faci l’equip de govern o l’alcalde dient
que l’equip de Bell-lloc es Mou serà present a les reunions i que es farà públic, entenc que aquesta
moció encara hi ha punts que es poden portar perfectament, és el que entenem des del nostre
grup.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, és a dir, esteu dient que la paraula de l’alcalde i l’equip de govern no
tenen paraula, jo entenc això.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, aquí hem aprovat punts amb fonament jurídic i mai van arribar a bon
port, per exemple es va aprovar fer una auditoria i no es va fer, vull dir que entès, el mateix
compromís que jo dic verbalment que queda gravat i queda a l’acta, és el mateix que si aprovem la
moció, igual, el mateix.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Miquel Amorós, entenem que sí, nosaltres presentem una moció.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí, perquè si no es vota la moció la nostra paraula no serveix de res,
pel que estic entenent.
Sr. Carles Palau, puc recordar una cosa de no fa gaire temps, vostè va dir que ens reuniríem
abans dels plens, i al següent Ple va dir que no, que havien canviat d’opinió.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, a vostè no li vaig dir això, no ens equivoquem, que el temps ho anirà
fent, li vaig dir que de moment les coses estaven bastant i que el temps havia d’anar tancant les
ferides, això és el que li vaig dir, jo no li vaig dir que ens reuniríem, perquè es va arribar a una
situació molt tensa i encara estem, poc a poc es va. Jo li vaig dir miri això amb el temps s’anirà
curant, en aquest Ple que diu vostè, es va tornar a tensar la cosa.
Sra. Rosa Mª Buira, jo per clarificar una mica les coses, perquè nosaltres si que sabem de que va
això de la moció, de l’ordre del dia i tot això.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, perdona un moment, sabeu perquè vam votar en contra l’altra
vegada, nosaltres no vam participar, se’ns va presentar i ningú ens va dir res, us recordeu no,
després vam tenir una reunió amb el del PP, nosaltres i vosaltres, el que passa és que quan vam
tenir la reunió, ja casi pràcticament s’havia acabat la legislatura, i a la moció apunteu el senyor
Consola va dir que si a les pròximes érem nosaltres l’aprovaríem ho estem complint, això ho heu
escrit a la moció.
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Sr. Miquel Amorós, no, no.

Sr. Carles Palau, no, que us guardàveu el vot positiu per després de les eleccions, no si éreu
vosaltres o nosaltres, això no ho diu.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, allí es va dir això, que vosaltres heu escrit això, vam dir si nosaltres hi
som, això me’n recordo com que ara soc aquí, si nosaltres hi som, ho tirarem endavant i si sou
vosaltres votarem a favor, això és el que vam dir després de la reunió. Ara dit això també.
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Nosaltres, l’alcalde és qui té la potestat de fer, redactar l’ordre del dia de cada Ple, a l’ordre del dia
l’alcalde, al punt quatre com hem passat ara, el que teníem previst era passar a aprovació el
conveni amb Trànsit per poder elaborar el nostre Pla de Seguretat Viària al nostre poble, això ja
estava definit, llavors el grup BM-AM van entrar una moció, dues mocions, una que després la
tractarem al moment de les mocions, i l’altra moció que deia “Moció per l’elaboració d’un Pla Local
de Seguretat Viària”, lògicament l’alcalde va decidir, i a més també normalment quan es fan
aquestes decisions sempre es consulta la part tècnica, doncs va decidir que no calia passar la
moció perquè lògicament al Ple, al punt quatre de l’ordre del dia debatíem aquest conveni amb
Trànsit, si al punt quatre parlem del conveni amb Trànsit i l’aprovem, perquè lògicament ja que tots
estem preocupats per aquest tema i tots volem vetllar per la seguretat al nostre poble, lògicament
l’aprovarem doncs a la moció no té cap sentit tornar a parlar d’aquesta conveni, a més a més jo no
soc gaire entesa en lleis i menys amb dret d’hisendes locals i tot això, amb això l’experta és la
Secretària, però quan al Ple s’ha parlat d’un punt, després no s’ha de tornar a parlar, si hem
aprovat una qüestió, després no té cap sentit ni tornar-la a aprovar i ja seria el colmo que votéssim
en contra, al mateix Ple, per tant em sembla que això també està regulat, no. Que un tema quan
s’ha debatut una vegada, doncs ja no s’ha de tornar a debatre, per tant si ja teníem previst debatre
el conveni al punt número quatre, no tenia cap sentit que després al moment de les mocions
tornéssim a parlar del conveni, que hi afegim, a més el punt del conveni el que ens demanàveu
així tant gros que pugui ser aquesta moció, hi havia quatre apartats, la primera, el primer apartat
que ens demanàveu, si no m’equivoco rectifiqueu-me, el primer, la primera qüestió era que
parléssim amb Trànsit, lògicament si s’ha decidit tirar endavant una altra vegada el conveni, s’ha
fet alguna gestió amb Trànsit, per tant això, per suposat que estava fet, la segona qüestió era que
aprovéssim el conveni al proper Ple, com ha dit l’alcalde l’aprovem avui, per tant ja ens avançat un
mes a la vostra petició, tercer punt, aquest era el punt estrella, que suposo que és la base de tota
aquesta demanda, que l’equip de BM-AM volia participar a la redacció d’aquest Pla de Seguretat
Viària, però és que avui, ara si aprovem el conveni, des de l’ajuntament el primer compromís que
adquirim és crear un grup de seguiment del desenvolupament del Pla Local de Seguretat Viària
amb la participació de representants polítics i tècnics i altres persones clau en el seu cas. Aquí ens
deixa la porta oberta a que tots els que estem aquí puguem participar en aquesta elaboració, qui
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Sra. Rosa Mª Buira, bé, reenganxant el fil que deia el Ramon ara i després ja faré la meva
exposició, has comentat Miquel que al març del 2019, bueno a finals de 2018 havíeu contactat
amb Trànsit perquè teníeu la gran preocupació de regular una mica la circulació vial aquí al nostre
poble i sobretot vetllat per la seguretat i que aquesta gran preocupació us va portar a contactar
amb Trànsit i fer aquesta proposta i a fer aquesta proposta de conveni, però el mateix que ens
esteu exigint vosaltres ara en aquest moment que voleu participar en la redacció i en les reunions
que es facin amb Trànsit, doncs ho vau obviar absolutament, des del moment de la preocupació
que vau sentir fins al moment que vau presentar el conveni a signar aquí al Ple, nosaltres no
sabíem res, no ens vau dir res, només ho vau presentar aquí al Ple a signar el conveni, llavors
lògicament vam dir que no, que érem desconeixedors, no perquè no volguéssim una Pla de
Seguretat Viària al nostre poble, tot el contrari, el creiem totalment necessari, no estem aquí
perquè la gent del nostre poble tinguin els màxim accidents possibles, tot el contrari, de la mateixa
manera que vosaltres us vau sentir preocupats, nosaltres hem agafat aquest compromís i ens
continuem sentint preocupats però bé, per intentar clarificar una mica les coses del que dèiem que
si la moció, que si el punt, que si el no sé que, la gent del públic, lògicament no saben de que va
tot això.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, això ho vau dir al Ple, està en un acta, i està transcrit a l’acta.

Sra. Rosa Mª Buira, que repeteixo als qui afectarà aquest Pla és a tot Bell-lloc, no als deu o dotze
que som aquí, no, no, afectarà a tothom per tant l’ha de conèixer tothom i tothom ha de poder
participar, una altra cosa és que, hi a més penso que ha de ser una Pla que Trànsit recomanarà el
que recomani, lògicament ha de ser un Pla que respecti la seguretat al màxim, però ha de ser un
Pla que respecti Bell-lloc, no fet per Sidamon o pels pobles de la vora, ha de ser pel nostre poble,
amb les nostres característiques i amb la nostra identitat i amb la nostra problemàtica en unes
zones concretes del poble, que això és diferent a cada lloc, per tant ha de ser un Pla per la gent de
Bell-lloc i adaptat a Bell-lloc i que tothom l’hem de conèixer, això per descomptat, per tant la última
petició sobrava em sembla.
Alcalde, Sr. Carles Palau, i referent al que diu la Rosa, això el dia que ens vam reunir amb els de
Trànsit també ho vam comentar, ho vaig comentar jo, jo crec que el poble, a vegades aquests
plans estan molt bé, però hem de decidir si volem ser poble o volem ser ciutat, perquè no és el
mateix, no és el mateix un Pla de trànsit a Lleida aplicat aquí a Bell-lloc, ja que llavors perdem la
qualitat de poble, però això ho haurà de fer la societat civil, diguem-ho així, si la societat civil vol
canviar doncs es canvia i ja està.
Sr. Miquel Amorós, només un comentari ràpid, nosaltres que ens sembla molt bé, i pel que dieu
nosaltres entenem que aquest debat que estem tenim ara és el debat que hauríem de tenir al
moment de presentar la moció, és a dir, nosaltres presentem la moció amb aquests quatre punts i
tu Rosa vens i ens dius home els dos primer punts els complim i els altres dos doncs donem el
nostre compromís i tal qual, entenem això, després hi ha hagut un comentari que no m’agrada que
dius Rosa, aquest enrenou que muntem, no muntem cap d’enrenou és que nosaltres el que fem és
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo encara voldria afegir una cosa que a part de que tingueu
representació vosaltres, faltaria més, el que volem nosaltres és que participin totes les entitats del
poble, amb el seu president o el membre que delegui, lo normal serà que l’AMPA dels col·legis tant
dels uns com dels altres puguin dir la seva amb el àmbit dels col·legis, que els jubilats puguin dir la
seva en l’àmbit del poble per les zones que circulen, que els botiguers escullin algun representant
perquè puguin dir que és lo que referent al comerç, és a dir, que en aquesta comissió no ha d’estar
nutrida de polítics, jo crec que els polítics han de ser una mica els que hem de fer de correu, aquí
ha de ser la gent civil, i el poble, i els afectats els que hem d’estar en aquesta comissió, és aquesta
la nostra idea, per descomptat que vosaltres també hi sereu, nosaltres serem uns dels membres
que hi haurà en aquesta comissió, una vegada ens hagin portat el Pla els de Trànsit i us torno a
repetir no l’hem vist i quan ens ho portin si voleu ho podem mirar, automàticament haurem de crear
una comissió i després penso que una vegada s’hagi creat aquesta comissió el que s’ha de fer és
ensenyar-ho a tot el poble perquè si algú vol fer alguna esmena que també la pugui fer.

ACTES DE PLENS 2019

formarà part d’aquest grup de seguiment, no està definit de moment aquest grup de seguiment,
per tant la tercera petició també podríem dir que està mig inclosa aquí dintre i la quarta petició que
fèieu és que aquest pla que s’elaborarà al seu moment quan estigui elaborat que se’n faci
publicitat a la web, ara ja diré una expressió d’aquelles de, com a mínim “per la mar de Deu”,
perquè pensem que s’ha de fer una Pla Local de Seguretat Viària, algú se li ha passat pel cap que
el vulguem fer per guarda’l en un calaix, allí ben embolicadet i que ningú el vegi, lògicament si és
un Pla Local de Seguretat Viària, hem de fer la màxima difusió possible, l’ha de conèixer tot el
poble, l’hem de conèixer tots, perquè és el Pla que ens afectarà a tots, és el que establirà com
hem de circular al nostre poble tots, no només l’equip de govern ni l’oposició, tot el poble n’estarà
afectat, tot el poble ha de ser coneixedor, per tant s’ha de publicitar, no a la web, a la web i allà on
faci falta, perquè tothom s’assabenti el màxim possible; per tant d’aquestes quatre demandes que
surten a la moció i que son tantíssim importants i que han portat tot aquest enrenou, doncs estan
recollides aquí i el sentit comú i la lògica hi posen lo demés per tant no tenia cap raó de ser que
debatéssim una moció de un punt que ja s’ha aprovat a l’ordre del dia i per això s’ha dit que no, i
per això s’ha retirat la moció de l’ordre del dia, no hi ha cap secretisme ni cap cosa, ni cap història
que no vulguem donar doncs transparència i que barrem la part democràtica, per tant l’explicació
em penso que ha quedat més clar potser així.

la nostra feina, és a dir, nosaltres com a grup que estem a l’oposició, estem amb tot el dret de
presentar una moció, de defensar que es porti la moció al Ple, de votar-hi, aquest comentari, no
muntem cap d’enrenou, a més intentem debatre i donar la nostra opinió, i després entenem això,
fem un grup i és públic, amb tot això ens trobarem, és que cap problema, només és que aquest
comentari, a nosaltres ens hagués agradat que la moció que hem presentat hagués entrat al Ple.
Sra. Rosa Mª Buira, bé, però consideres que debatre en una moció una cosa que ja se n’ha parlat
en un punt de l’ordre del dia, primer que a més no sé si això seria legal, si fos lògic fer-ho, quan se
n’ha parlat d’aquell punt d’aquell conveni, si ara aprovem el conveni, que farem després alhora de
la moció, tornarem a aprovar el conveni, no té cap sentit.

Sra. Rosa Mª Buira, aquí al conveni.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, estem votant això.
Sra. Rosa Mª Buira, el que estem votant?
Sr. Carles Palau, pregunta número dos, nosaltres vam presentar una moció.
Sra. Rosa Mª Buira, diu crear un grup de seguiment.
Sr. Carles Palau, nosaltres vam presentar una moció, perdó m’he equivocat.
Sra. Rosa Mª Buira, perdó també m’havia equivocat jo, que deia comissió, per ser fidel a les
paraules.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, aquí al conveni.
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Sr. Carles Palau, si em permets Rosa, un parell de preguntes, lo de crear la comissió on ho posa?

Alcalde, Sr. Ramon Consola, el mateix dia, et torno resposta.
Sr. Carles Palau, el dia 4, quan presentem la moció no sabem que la vostra intenció és de
portar-ho al Ple.
Sra. Rosa Mª Buira, però el dia 4 si que saps la intenció, i el dia 5 no us calia tornar a presentar
l’altre escrit.
Sr. Carles Palau, el dia 3, s’atansa el Ple nosaltres presentem la moció, presentem dos una la del
Pla Local de Seguretat Viària, per tant el dia 3 nosaltres no sabíem la vostra intenció de portar-lo al
Ple d’octubre. Nosaltres el que no podem fer al presentar aquesta moció és exigir que al mateix
Ple d’octubre es porti el Pla Local de Seguretat, per tant lo que es demana a la moció és que
votem la moció a l’octubre i el Pla Local al novembre. Vosaltres evidentment ens esteu dient que ja
ho teníeu previst, nosaltres no ho sabíem, no ho sabíem perquè com que sou tant transparents,
com que ens convoqueu a tantes reunions i informeu de tantes coses, evidentment no sabíem que
la vostra intenció era.
Sra. Rosa Mª Buira, això t’ho havies descuidat avui.
Sr. Carles Palau, bueno, Rosa és que ens ho fiqueu a tiro, evidentment si no sabem quines són les
vostres intencions, nosaltres també tenim la nostra planificació i tenim els nostres objectius, per lo
tant presentem la moció, crec que tinc tot el dret del món.
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Sr. Carles Palau, vam presentar la moció el dia 3, nosaltres quan ens assabentem que porteu
aquest punt al Ple d’octubre.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, però això no es va dir, això no ho vau dir en cap moment, ara és la
primera vegada que ho dius.
Sra. Rosa Mª Buira, i tampoc vau presentar la famosa moció.
Sr. Carles Palau, perdona un moment, també ficava lo del comitè, aprovàvem el mateix conveni.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, Carles sinó es llegeix el conveni.
Sra. Rosa Mª Buira, tampoc vau presentar la moció, si ho consideràveu tant important que la gent
del poble ho sabés a la moció no ho heu demanat, només heu demanat poder participar vosaltres.
Sr. Carles Palau, i publicitat.
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Sr. Carles Palau, crec que tinc tot el dret del món, per tant presentem la moció sense saber quines
són les vostres intencions, punt número ú, i evidentment torno a repetir a tu t’escandalitza de que
demanem, o has fet un comentari negatiu de que la nostra proposta era que es presentés al Ple
del novembre, evidentment si no sabem que la intenció vostra es portar-ho a l’octubre pues
nosaltres la nostra planificació era s’aprova a l’octubre la moció per a que es presenti el Pla al
novembre. Parles de que nosaltres quan vam presentar el conveni la primera vegada tampoc us
vam informar ni us vam dir res, senzillament, segurament vam tenir la mateixa reunió que heu
tingut vosaltres, el primer contacte amb Trànsit, ens passen el model de conveni, ens diuen això
aprovar-ho pel Ple i una vegada el teniu aprovat, arranquem a fer tota la feinada, igual que
vosaltres, la nostra idea era que tot el Ple estigués representat, i com no potser d’una altra manera
la gent del poble ha de participar en l’elaboració d’aquest Pla, perquè si la gent no participa, la
gent no se’l fa seu i sinó se’l fa seu, aplicar-ho és quasi be impossible.
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Sra. Rosa Mª Buira, ningú ha parlat de drets, de moment.

Sra. Rosa Mª Buira, i publicitat, que se n’assabentin.

Sra. Rosa Mª Buira, si.
Sr. Carles Palau, per tant estem parlant que és un comitè on hi participa tothom.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no. Nosaltres hem dit que hi participarà tothom, n’hi ha pobles que
participen només els polítics a pobles on l’han fet.
Sr. Carles Palau, però el lògic és que participi tothom.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ara estem parlant de lògica i de tot el que vulguis però al seu moment
ningú va dir res de tot això.
Sr. Carles Palau, perquè tampoc es va plantejar el dubte.
Sra. Rosa Mª Buira, i ara tampoc.
Sr. Carles Palau, com que no ho vau voler aprovar, tampoc hi vam entrar. Jo només per acabar, ja
ho ha dit el Miquel, el nostre grup està content de que hagueu volgut fer aquest pas endavant, no
estem contents perquè és la segona que ens impediu portar un punt al Ple, però bueno ja ens
anirem acostumant.

17

Codi Validació: 9JTE6AWGEH4RHCZNN3KA9YSTM | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 40

Sr. Carles Palau, el que tu acabes de dir ara, que al conveni fica lo del comitè.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, a veure si arribem al punt de mocions, amb caràcter d’urgència si es
passa o no es passa, aquesta moció si és que la voleu tirar endavant.
Sr. Carles Palau, no, ja ens has dit que no cal i no cal.
Votacions
Sotmesa a votació la proposta d'aprovació del conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de
Bell-lloc d'Urgell i el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària, aquesta s'aprova per
unanimitat dels membres assistents de la corporació, el qual representa el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Vots a favor:
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Sr. Carles Palau, perquè la moció la podíem presentar. Mantenim el nostre criteri de que els dos
primers acords ja estan inclosos ara i els dos segons no, repeteixo la moció es pot modificar,
perquè es pot parlar de la moció, quan entrem a debat de mocions, aquest punt el canviem i tal i
segon a l’arribar al punt de mocions la podíem haver retirat abans de debatre-la i punt.
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Sra. Rosa Mª Buira, només l’últim perquè sinó quedem aquí com una mica, accepto que no
sapiguéssiu la intenció de la convocatòria del Ple, no coneixíeu els punts i que vosaltres vau fer la
presentació de la moció prèviament a que us arribés la convocatòria del Ple. Fins aquí res a dir i
totalment d’acord. Rebeu la convocatòria, un dia després de que vosaltres havíeu presentat la
moció però el que sí penso que us podíeu estalviar, perquè si tu ja consideres que ja vau presentar
la moció perquè no sabíeu quina intenció era la nostra, una vegada heu conegut la nostra intenció
que passaríem l’aprovació del conveni al punt número 4, el que no calia era tornar a presentar
l’escrit que vau presentar el dia 8, ratificant que volíeu que es passés la moció una altra vegada,
llavors ja coneixíeu que aquest punt passaria per l’ordre del dia.

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

CINQUÈ.- Expedient núm. 38/2018. LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE LES
FACULTATS QUE AQUEST AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ
EN VIA EXECUTIVA DE DETERMINATS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.
Considerant que el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en sessió ordinària celebrada el dia 11
de juliol de 2018 va adoptar l’acord d’aprovar la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats
que aquest ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació en via executiva de determinats
ingressos de dret públic: Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, Taxa de la prestació
del servei llar d’infants municipal, Taxa de la prestació del servei de menjador a la llar d’infants
municipal, Taxa de cementiri municipal, Taxa de clavegueram, Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i
altres instal·lacions anàlogues, Taxa per expedició de documents administratius, Multes
coercitives, Execucions subsidiàries, Sancions derivades de la normativa urbanística, de
l’ordenança reguladora de la convivència ciutadana, així com de les determinades per les
normatives sectorials específiques, i Cànon concessions.
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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.

Considerant que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell està interessat en que la Diputació Provincial de
Lleida porti a terme la gestió de la recaptació en via executiva de determinats tributs i ingressos de
dret públic no tributari, que no van ser delegats en l’anterior sessió plenària i és necessari la seva
inclusió en la delegació de facultats de recaptació a favor de la Diputació de Lleida.
Atès l’informe de secretaria intervenció emès en data 4 d’octubre de 2019.

De conformitat amb els articles 22.2.p) i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, que determina que requereix acord de ple amb una majoria qualificada de
majoria absoluta del nombre legal dels membres del ple, per tot això, aquesta Alcaldia proposa al
Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació
de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les facultats que aquest Ajuntament, a
l'empara de l'establert en l'article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local i l'art. 7 Reial
Decret Legislatiu 2/2004, té atribuïdes en matèria de recaptació dels ingressos de Dret Públic que
s'especifiquen a continuació, amb l'abast, el contingut, les condicions i la vigència que
s'estableixen en el present acord:
-

Taxa per utilització espais incubadora d’empreses
Taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses
subministraments que afectin la generalitat del veïnat
Quotes urbanístiques
Contribucions especials
Liquidació econòmica de contractes

explotadores

de

Segon. CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ
1) Les facultats de recaptació, en període executiu, tant de deutes per rebut o per liquidació
d'ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents als Tributs i/o Preus Públics que
s'esmenten en l’apartat primer del present acord, que comprèn quantes actuacions conté la gestió
recaptatòria d'acord a la legislació aplicable i, si de cas, les següents:
a) Practicar les notificacions col·lectives en deutes per rebut o cobrament col·lectiu i les
notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe.
b) Liquidar interessos de demora en tots els deutes que siguin exigibles.
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Considerant convenient la delegació d'aquestes funcions a la Diputació de Lleida, a través de
l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que
s’acordi, i essent conforme a Dret dita delegació, en virtut de l'establert en l'article 7 Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en l’article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases del Règim Local i en l'article 9.1 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.
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La complexitat que la realització d'aquestes tasques suposa i així mateix la seva importància dins
el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització de fórmules que permetin un eficaç
o adequat exercici de les facultats esmentades, dins els sistemes que per a aquesta finalitat
preveu la normativa local aplicable.

ACTES DE PLENS 2019

El vigent Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix als municipis les facultats de recaptació voluntària i
executiva dels seus Tributs i altres Ingressos de Dret Públic.

c) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i executiva.
d) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les.
e) Ordenar la constitució d’hipoteques especials.
f) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació.

i) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.
j) Autoritzar i presidir les subhastes.
k) Acordar la suspensió del procediment.
l) Entaular terceries de domini i de millor dret.
m) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions necessàries per a la
seva inscripció en els Registres Públics.
n) La resolució de recursos contra les actuacions del procediment de recaptació dictades per un
òrgan de la Diputació de Lleida.

Número: 2019-0015 Data: 18/11/2019

h) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes, de valor
defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors.

ACTES DE PLENS 2019

g) Declarar l’embargament de béns i el seu aixecament, si s’escau, així com totes les actuacions
conduents a aquest fet.

Atès que l’ens local solament delega la recaptació en període executiu, resta obligat a guardar la
tramitació legalment establerta de gestió tributària i de recaptació en voluntària, entre les quals es
poden detallar les següents:

a) Aprovació de les liquidacions tributàries, tant si són de cobrament periòdic o d’ingrés
b)
c)
d)
e)
f)
g)

directe.
Aprovació del calendari de cobrança.
Notificació col·lectiva del padró en cas de cobrament periòdic o notificació individual en cas
de liquidacions d’ingrés directe.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Lliurar la relació certificada de deutors de cada període de cobrança.
Dictar la providència de constrenyiment.
Confeccionar el plec de càrrecs.

Quart. CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ
1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en executiva, a partir
d'aquesta data, la Diputació de Lleida pels conceptes a recaptar objecte d'aquest acord de
delegació.
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Tercer. OBLIGACIONS DEL MUNICIPI

2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida s’atendrà a l'Ordenament
Local i a la legislació aplicable conforme a l'establert en la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
així com a la normativa que en matèria de gestió i recaptació tributàries pugui dictar la Diputació
Provincial en ús de la seva potestat reglamentària prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases
de Règim Local.




100 % dels interessos a favor de l’ ajuntament.
100 % del recàrrec de qualsevol tipus (5, 10 o 20%) a favor de l’ ajuntament.

Tarifa 4ª Taxa per la gestió dels expedients dels quals s’ ha delegat únicament la
executiva de constrenyiment.Grups
1.Ajuntaments que solament deleguen la recaptació en via executiva de
taxes, impostos, preus públic i ingressos de dret públic, i que no tenen
delegada en voluntària cap de les taxes de l’ article 20 del TRLRHL.

Tipus %
3’5

2.Ajuntaments que, en via voluntària tenen delegades taxes que no son les
dels apartats r),s) i t) de l’ article 20.4 del TRLRHL (clavegueram,
escombraries i aigua), i que deleguen en executiva la recaptació de
qualsevol taxes, impostos, preus públic i ingressos de dret públic.

2’5

3. Ajuntaments que, en via voluntària tenen delegades qualsevol de les
taxes dels apartats r),s) i t) de l’ article 20.4 del TRLRHL (clavegueram,
escombraries i aigua), i que deleguen en executiva la recaptació de
qualsevol taxes, impostos, preus públic i ingressos de dret públic.

2

via

Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran retingudes per la
Diputació de Lleida de les liquidacions corresponents que es realitzin a l'Ajuntament.
4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà el propi Ajuntament.
5) En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en l'exercici anterior, deduint
la compensació econòmica de l’apartat 3).
En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a compte corresponent al 85% de la
recaptació en procediment executiu del trimestre anterior.
6) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà a l’Ajuntament el
compte de recaptació, integrat per la següent documentació:
- Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva per rebuts i liquidacions d’ingrés
directe.
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i pendent de cobrament.
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7’5 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec és del 5 o del 10%.
15 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec de constrenyiment és del 20 %.
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ACTES DE PLENS 2019

3) Per l’exercici de les funcions encomanades en el present acord, la Diputació de Lleida percebrà
la vigent taxa pel servei de recaptació en via executiva, prevista a l’ article 6è Epígraf 4 de la vigent
Ordenança Fiscal nº 4 de la Diputació de Lleida (BOP núm. 15, de 23 de gener de 2015) en els
termes següents:

- Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de qualsevol motiu de càrrec, de data o de
pendent.
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de totes les dates que
s’hagin produït en el darrer trimestre, especificada, per motiu de data, per tal que l’entitat en tingui
coneixement i pugui sol·licitar els aclariments o objeccions que cregui oportuns.

a) Providència de constrenyiment.
b) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i totals.
c) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord amb el disseny del
Departament d'Informàtica de la Diputació de Lleida.
d) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició al públic del padró, així
com fotocòpia de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
e) Certificat dels tràmits de la imposició i ordenació dels tributs d'acord a la legislació vigent, així
com fotocòpia de la publicació de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província.
f) Fotocòpia del BOP on surti publicat el calendari de cobrança, en cas de rebut de cobrament
periòdic, o fotocòpia de la notificació de la liquidació, en cas de liquidacions d’ingrés directe.
g) Fotocòpia íntegra de l’expedient en deutes derivats de contribucions especials, execucions
subsidiàries i altres supòsits.

Número: 2019-0015 Data: 18/11/2019

8) Per cada concepte que tingui la consideració d'ingrés de Dret Públic i que sigui objecte del
present acord de Delegació, l'Ajuntament haurà de remetre a la Diputació de Lleida la següent
documentació:

ACTES DE PLENS 2019

7) D'acord amb el punt 2 de l'article 173 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, la Diputació de Lleida resta
rellevada de la prestació de fiances per a respondre a la gestió recaptatòria sens perjudici de les
garanties que l'esmentat Ens Provincial pugui exigir als recaptadors o a altres agents que
intervinguin en la gestió del servei.

Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà en vigor a partir del
dia següent a la publicació de l’acord d’acceptació de la delegació al Butlletí Oficial corresponent,
restant tàcitament prorrogada, per períodes de cinc anys, en cas que cap de les parts manifesti
expressament la seva voluntat en contra, comunicant-ho a l' altre amb una antelació no inferior als
sis mesos de la seva finalització o a la de qualsevol dels períodes de pròrroga.
Sisè. El present acord s' haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes que per la seva part
es procedeixi a l' acceptació de la delegació aquí conferida.
Setè. Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present acord es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a
coneixement general, d'acord amb el que es preveu en l'article 7.2 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.
Vuitè. Facultar a l'Alcaldia per a la signatura de quanta documentació sigui necessària per a
l'execució del present acord.
No obstant això el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Debat
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Cinquè. ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, com ja diu als antecedents, ja es va fer una delegació ja fa un temps, no hi veiem
cap problema, només això que has dit del bar, però entenc que això ja està amb executiva.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no.
Sra. secretària interventora, voluntària finalitzada.
Sr. Carles Palau, no ho podem tirar a executiva.

Sr. Carles Palau, pensava que s’havia parlat amb Diputació i s’havia trobat la forma.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, hi ha dos casos que hi ha ara, és una de les raons perquè ho hem
fet, és la urbanització que s’ha acabat, que hi ha una persona que encara és impagada i per tant si
ens recau a nosaltres tindrem tot un procediment que col·lapsarem a la secretària interventora o si
exterioritzem haurem de pagar i representa que nosaltres aquí, aquesta feina, per tant ho
deleguem a Diputació, ells faran la feina, es quedaran el percentatge i s’ha acabat. I l’altre és el
tema, com tu molt bé has dit, el tema de la Cultural que ara ho passarem a executiva via Diputació.
Votacions
Sotmesa a votació la proposta de delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que aquest
Ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació en via executiva de determinats ingressos de
dret públic, 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.

Número: 2019-0015 Data: 18/11/2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, no està delegat, per això ho hem entrat aquí.

ACTES DE PLENS 2019

Sra. secretària interventora, no ho tenim delegat a Diputació.

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.

SISÈ. Expedient núm. 541/2019. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL DOCUMENT TÈCNIC
DOTACIÓ D’AIGUA POTABLE TOT L’ENTORN DEL CAMP DE FUTBOL
ANTECEDENTS
Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell se li va atorgar una subvenció de la Diputació de Lleida
en data 28/11/2016 dins la convocatòria per a la concessió d’ajuts als ajuntaments del territori de
Lleida per a la millora en la gestió d’aigua d’ús públic pel projecte Millora del sistema de comptatge
a la sortida de l’Estació de tractament d’aigua potable amb núm. d’expedient 201603858.
Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell no veu prioritari aquesta actuació i vol realitzar un canvi
mitjançant la nova actuació Dotació d’Aigua Potable tot l’entorn del Camp de Futbol.
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Vots a favor:

El Sr. Mario Campos Romero, arquitecte tècnic del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, elabora el
document tècnic per a dotació d’aigua potable tot l’entorn del camp de futbol municipal i
que lliura a l’ajuntament el 27 de setembre de 2019, amb registre d’entrada núm. 2254.
El projecte redactat pel Sr. Mario Campos Romero, arquitecte tècnic del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell és un document tècnic d’obra per a dotació d’aigua potable tot l’entorn del camp de
futbol municipal amb un pressupost d’execució de contracta de 13.419,73 euros (IVA inclòs).

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el següent
ACORD:
Primer. Aprovar inicialment el document tècnic per a dotació d’aigua potable tot l’entorn del
camp de futbol municipal, amb un pressupost de 11.090,69 euros i 2.329,04 euros d’Impost
sobre el Valor Afegit, que fan un total de pressupost d’execució de contracta de 13.419,73 euros –
tretze mil quatre-cents dinou euros amb setanta-tres cèntims -, IVA inclòs.
Segon. Sotmetre a informació pública el document tècnic per a dotació d’aigua potable tot
l’entorn del camp de futbol municipal 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, nosaltres lo primer que tenim a dir, és que no sabem que és el que es vol fer, així
de clar, si que hem vist el projecte, veiem que hi ha dos tuberies una a cada banda, suposem que
és pel reg de gespa.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, és aigua potable, no estem parlant de gespa.
Sr. Carles Palau, llavors no entenem perquè hem de ficar aquesta canalització d’aigua potable.

24

Número: 2019-0015 Data: 18/11/2019

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, així com, l’article
22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com 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.
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FONAMENTS DE DRET

ACTES DE PLENS 2019

Atès les bases de la convocatòria, a l’article 22 permet el canvi de destinació de les actuacions
subvencionades, i en l’article 24 permet demanar una pròrroga màxima d’un any de les
actuacions subvencionades, fins el 2020 l’execució d’aquesta nova actuació.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, el regidor d’esports us ho explicarà.
Sr. Jaume Amorós, pensa que ara mateix es fan mal, es fan una rascada o algo, teòricament no hi
ha aigua potable, haurien d’anar fins als vestidors del pavelló, allà no hi ha res, al camp de futbol
no hi ha res, a part d’això pensa que és un lloc on es fa esport, fa calor, et vols refrescar, ara
mateix no hi ha res, bàsicament és per això.
Sr. Carles Palau, amb això et dono la raó, però clar veig que hi ha dos canalitzacions.
Sr. Jaume Amorós, si, és banda i banda i llavors ficarem punts d’aigua, aixeta o el que sigui.

Sr. Jaume Amorós, per banda i banda. La banda el que és la tribuna i l’altra.
Sra. Rosa Mª Buira, la raó és que tota la zona esportiva s’ha pensat començar pel camp de futbol
es vol adequar correctament, perquè tots convindrem en que realment es necessita una adequació
important en tota aquella zona, començant per les casetes i acabant per tot l’entorn, doncs ara que
hi havia la possibilitat de millorar l’entorn hem començat per la potabilització de l’aigua, pues com
diu el Jaume no hi ha aigua allí que puguem utilitzar per beure, aigua potable, llavors la idea és
aquesta. Millorar tot l’entorn de les zones esportives, i començarem pel camp de futbol, i una de
les millores es començar per l’aigua.
Sr. Carles Palau, jo us avanço que el nostre vot serà que no, i ja us explicaré perquè, però ara
estic pensant en el projecte, clar no és un cercle, llavors correm el risc de que l’aigua de la punta
se’ns acabi podrint o s’haurà d’anar sagnant de tant en quan, perquè entri aigua neta i aigua
clorada.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, si la deixem prevista pel que pugui ser, ja que tenim els diners i dona.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Miquel Amorós, però cal fer una canalització tot el voltant del camp de futbol?

Sr. Carles Palau, si només es fa anar de diumenge a diumenge o cada quinze dies quan hi ha els
partits.
Sr. Jaume Amorós, també entrenen.
Alcalde, Sr. Carles Palau, entrenen cada setmana, entrenen dos dies a la setmana.
Sr. Carles Palau, no hi ha possibilitat de fer una anella tancada en un sentit, perquè així l’aigua.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ja ho estudiarem.
Sr. Carles Palau, ara qualsevol urbanització no te l’acceptem si hi ha culs de sac a les tuberies
d’aigua, i en aquest cas ens trobem aquest.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, entenem que aquest no serà el problema, es ficarà una font a les
puntes, s’utilitzarà i ja anirà sagnant.
Sr. Carles Palau, nosaltres sincerament votarem que no, perquè vosaltres dieu aquí que la prioritat
de l’ajuntament no és ficar el comptador a la sortida de la ETAP per nosaltres si que ho és, i per
això la subvenció al seu dia, si que vam demanar que es destinés al comptador de la ETAP,
sincerament perquè és una manera de controlar les pèrdues que tenim al llarg de tota la xarxa,
optimitzar recursos i evidentment gastar menys aigua, que és un bé bastant preuat. Evidentment
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, si fiques unes fonts a les puntes s’anirà sagnant.

Sr. Carles Palau, si em permet que continua, doncs això la nostra prioritat era i és que s’instal·li
aquest comptador a la sortida d’aigua potable i pel que fa al camp de futbol, nosaltres creiem que
lo primer que s’ha de treballar i el primer al que s’ha de ficar mans és el tema dels vestidors que
recordo una moció que va presentar el grup de Convergència parlant d’una petició del club de
futbol, es va votar aquí per unanimitat, encara que l’alcalde diu que les mocions no tenen cap
validesa, però tots els grups vam estar d’acord en treballar el tema dels vestidors, s’han presentat
varis projectes, s’ha anat endarrerint el tema i clar nosaltres, abans de ficar el tema de l’aigua
potable al camp de futbol potser encararia al tema dels vestidors.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo li recordo que abans de la moció vam presentar nosaltres un punt
en el qual es disposés de diners per fer les casetes, en les casetes s’està treballant, estem a
sobre, i ja les realitzarem, estamos en ello, vamos pasito a pasito, perquè com que no sé si se’n
recorda deu fer tres mesos que estem a la legislatura, si anéssim a aquesta velocitat i féssim les
casetes, penso que aniríem a velocitat Macht3, això és més que els F18 de l’exercit.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, nosaltres sempre estem en contacte amb totes les associacions i
més el regidor d’esports està bàsicament sempre a sobre, de moment no volen sentir parlar de
gespa, estan súper bé tal com ho tenen, jo també estic amb el seu criteri, perquè els que estan de
gespa, o estan molt bé o és un perill pels jugadors. Jo sempre he mantingut la mateixa cosa,
perquè jo ara que porto el net a jugar hi ha gent que es fan mal, jo ho he vist, l’altre dia a Palau,
un, si que tenia una certa edat ja, perquè eren veterans, però es va cascar els turmells, perquè la
gespa està fatal, i sempre dic el mateix, quan apoyen malament tens molt risc a que se’t trenqui el
turmell o te se casqui, vull dir amb gespa bona, ja veiem el que els hi passa als jugadors de
primera, a vegades tenen problemes, doncs ara imaginat a la gespa, i clar en un poble com
Bell-lloc tenir una gespa com la del camp del Barça això és impensable, però bueno, todo se
andará, com diuen els castellans.

ACTES DE PLENS 2019

fins ara no hem tingut aquesta explicació, perquè la nostra primera idea del projecte és que era per
regar la gespa, per tant tampoc no teníem la informació suficient.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, i hi estem treballant, i crec que estem treballant, l’evidència hi és i es
suposa que es veuran els resultats, una cosa és que estem treballant de portes endins i després
traiem els resultats i l’altre és que fem espectable fora, nosaltres som gent que treballem dins i
fora, però bueno estem treballant.
Sra. Rosa Mª Buira, nosaltres referent al comptador de la ETAP, nosaltres al seu dia vam dir que
no hi estàvem d’acord, perquè si, comptabilitzem l’aigua que perdrem però després caldrà fer
alguna actuació amb aquesta aigua que perdem, algú ho haurà de pagar, per tant s’haurà de
derivar en altres coses, nosaltres sempre hem valorat, i ja ho vam dir el primer dia i ho hem
continuant mantenint, que no consideràvem que era una actuació prioritària al nostre poble, i que
pensàvem que podríem fer altres coses que beneficiessin més a tothom i en aquest cas ara tenim
l’ocasió de decidir pel canvi del projecte i començar per endreçar més la zona esportiva del camp
de futbol.
Votacions
Sotmesa a votació la proposta d'aprovació inicial del document tècnic dotació aigua potable tot
l'entorn del camp de futbol, aquesta s'aprova per majoria absoluta dels membres assistents de la
corporació.
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Sr. Carles Palau, els dies de gràcia ja han passat, home recordo un tuit seu que ja feia cinc mesos
que treballaven pel poble, cinc i tres són vuit, per tant...

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:

Atès que en l’anterior Ple va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim d’aquests
Decrets el 0253/2019.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0254/2019 fins al núm. 0264/2019 ambdós inclosos.
S’adjunta annex.

ASSUMPTE
Compromís finançament Programa “Treball i Formació 2020”CONSELL
COMARCAL PLA D'URGELL (Exp. 492/2019)
Convocatòria sessió ordinària plenària
Aprovació sol·licitud de subvenció IEI (Exp. 504/2019)
Aprovació nòmines setembre (Exp. 520/2019)
Canvi de titular de concessió de nínxol (Exp. 518/2019)
Concessió de nínxol (Exp. 519/2019)
Concessió de nínxol (Exp. 523/2019)
Modificació ordenança fiscal IBI (Exp. 540/2019)
Sol·licitud de targetes d'aparcament (Exp. 534/2019)
Comunicació urbanística (Exp. 516/2019)
Comunicació urbanística (Exp. 493/2019)

Debat
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ANNEX
DECRETS 2019
DECRET NÚM.
DECRET 2019
2019-0254
DECRET 2019
2019-0255
DECRET 2019
2019-0256
DECRET 2019
2019-0257
DECRET 2019
2019-0258
DECRET 2019
2019-0259
DECRET 2019
2019-0260
DECRET 2019
2019-0261
DECRET 2019
2019-0262
DECRET 2019
2019-0263
DECRET 2019
2019-0264

Número: 2019-0015 Data: 18/11/2019

SETÈ.- DACIÓ EN COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.

ACTES DE PLENS 2019

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

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, el decret 2019-0254, que parla del programa “Treball i Formació” crec recordar
que és el compromís de despesa per l’any vinent, no m’ha quedat clar si és el compromís de
despesa per l’any 2020 o pel 2019, entenc que és pel 2020 i segon quins llocs heu demanat cobrir
amb el programa aquest de “Treball i Formació” si és que heu demanat.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, es cobriran els mateixos que tenim ara, perquè aquests pleguen ara al
gener, llavors més o menys la mateixa idea que teníeu vosaltres.

Sr. Carles Palau, i pel que fa al decret 2019-0261, és el decret que parleu de que voleu modificar
l’IBI i voldria saber quina idea teniu referent amb això.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, bé, això et faré cinc cèntims, no et puc ampliar molt perquè
bàsicament això és l’arrencada, se li diu a la secretària que es comenci l’estudi, diguem-ho així, ho
haurem de passar pel Ple, llavors ens trobem en un embut, és a dir, hem de licitar el FEDER,
l’enllumenat, hi ha una aportació, el pressupost que tenim no ens dona, no és sostenible, perquè
tenim la pujada de sous del 2,5 % que també ens desequilibra el pressupost, tenim una part que
també és lo dels regidors, una part molt petita, també tenim unes taxes d’aigua i d’escombraries
que també ens podem desequilibrar el pressupost i després també tenim l’aportació de 35.000 ó
40.000 euros amb el FEDER amb lo de l’enllumenat, llavors el que fem és, mirarem l’equilibri, per
ajustar impostos, perquè no podem anar amb cap més via i mirarem en quina situació està, a partir
d’aquí ja us ho ensenyarem i ja us ho passarem pel Ple, aquest és el tema.

Número: 2019-0015 Data: 18/11/2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, de moment entenem que els serveis tècnics diguem-ho així, els
que estan aquí a la casa, crec que estan sobrats, i hem agafat la mateixa proposta que vau fer
vosaltres i hem continuat.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, perquè no és demanarà una tercera persona per algun altre servei?

Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí. Sinó no podem fer el FEDER.
Sr. Carles Palau, temps enrere, quan el vau baixar, que vau dir que anàveu sobrats, és a dir, fa
quatre anys amb 200.000 euros al banc el podíeu baixar, i ara amb un milió d’euros al banc ho heu
de pujar.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, el milió d’euros al banc, aquí hi ha present la senyora secretària i ens
diu que veus a aquell quadro fiquem un taló i fiquem un milió d’euros.
Sr. Carles Palau, amb això estem d’acord.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, llavors de moment, per sortir del pas, si és que volem fer l’enllumenat,
si és que el volem fer, perquè l’enllumenat l’hem de contractar ja, només és aquesta la solució, sinó
ens quedem sense enllumenat, després ja veurem perquè de la mateixa manera que el pugem,
també el podem tornar a baixar com aquella vegada.
Sr. Miquel Amorós, jo també voldria fer un comentari, perquè si no el faig no dormiré tranquil.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, tu fes home, dorm.
Sr. Miquel Amorós, només és lligat amb el que ha dit el Carles, jo entenc perfectament l’argument
que has fet servir, l’explicació l’entenc perfectament, vosaltres heu fet els vostres números, es
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Sr. Carles Palau, però el tema és pujar l’IBI?

necessiten diners per si es vol fer la fase de l’enllumenat i tot això, i decidiu com a equip de govern
que necessiteu més ingressos i una possibilitat és pujar l’IBI, això em sembla correcte, després ja
discutirem si s’ha de pujar, entenc que és perfecte perquè és el senyor alcalde, el que gestiona el
pressupost municipal, per tant.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, xato, el gestionem tots els regidors.
Sr. Miquel Amorós, perdó l’equip de govern.

Sr. Miquel Amorós, si nosaltres també la nostra intenció de la legislatura era de no trobar-nos amb
un desequilibri pressupostari i vam estar uns quants anys sense tenir un pressupost aprovat, i
gestionant un pressupost del 2015, és a dir d’això també som una mica experts. Perdoneu però
aquest tema em toca la fibra.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, Miquel quan no es diu la veritat, també em toca, a veure vosaltres vau
fer un pressupost al 2017, l’altre dia us ho vaig dir, el vau fer vosaltres, no nosaltres, vosaltres.
Sr. Miquel Amorós, i quan el vau aprovar?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, home el vau aprovar, en cap moment vam fer moció de censura
nosaltres, el vau aprovar, llavors no digueu del 2015, estem parlant del 2017, cada cosa s’ha de
ficar al seu lloc, cada cosa s’ha de ficar al seu lloc, ara nosaltres estem treballant amb el vostre
pressupost, amb el vostre, no amb el nostre, amb el vostre, pues ja està, ara hem de fer això. Ara
diem deixem estar el FEDER, deixem estar el FEDER, deixem-ho estar i no pugem els impostos.
Sra. Nadir Castells, no és això el que està dient ell.
Sr. Miquel Amorós, jo t’estic dient que comparteixo el teu criteri, t’ho he dit, el que no estic entenent
és, és a dir, tu creus que fa quatre anys quan vau decidir fer aquell Ple, que el vau fer vosaltres i
vau aprovar la baixada, que podíem, tu creus que no havíeu de convocar a l’equip de govern que hi
havia en aquell moment, és una pregunta.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, pensa que justament s’ha ajuntat la tormenta perfecta, és a dir, en
aquest moment, tenim per l’any vinent una pujada del 2,5 del salaris, que és si o si, tenim un
FEDER, vau agafar un projecte nostre i vosaltres amb un bon criteri i crec ha sigut un bon criteri,
demaneu un FEDER us el donen i per tant també hi ha una aportació municipal que ha de fer
l’ajuntament, llavors s’ha ajuntat això més lo altre més una pujada de taxes, llavors nosaltres el que
no volem és trobar-nos amb desequilibri pressupostari i que ens quedem atrapats, per això et dic,
ara ho hem de justificar d’aquesta manera.
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Sr. Miquel Amorós, l’equip de govern gestiona el pressupost i entenc perfectament que sou
vosaltres els que heu de fer aquest tipus de proposta, però ens trobem que fa quatre anys, que és
el que diu el Carles, en un Ple, a més em sembla que va ser un Ple convocat per vosaltres i feu una
baixada de l’IBI sense pactar cap tipus de manera amb la gent que en aquell moment gestionàvem
el pressupost, llavors a mi les coses no em quadren, es a dir entenc perfectament perquè és el meu
criteri el que estàs dient tu, si és l’equip de govern el que està gestionant el pressupost, és l’equip
de govern el que ha de decidir fer aquest tipus de propostes, després buscar el suport, o diguem-ho
com vulgueu de la resta d’equips, el que no entenc és el que va passar fa quatre anys, és a dir així
perquè si vam decidir baixar l’IBI sense comptar com estaven gestionats els comptes, un equip de
govern, que a més un equip de govern, que feia dos dies que gestionaven el pressupost, he de fer
aquest comentari, perquè sinó, i t’estic dient comparteixo el teu criteri, és el meu en aquell moment.

ACTES DE PLENS 2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, al tanto, l’alcalde no gestiona, l’alcalde gestionarà una partida seva,
cada regidora gestiona la seva part.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, saps quan ens suposarà el 2,5 % del salaris, jo et pregunto, saps
quan ens suposarà el 2,5 %, ho saps?
Sr. Miquel Amorós, jo no estic qüestionant la decisió que estigueu prenen que vulgueu pujar o
baixar els impostos, estic qüestionant el que vau fer fa quatre anys.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, si perquè es podia, ara no, perquè t’estic dient que hi ha unes
pujades.
Sr. Carles Palau, una inversió de 40.000 euros amb els ingressos que té a dia d’avui l’ajuntament.

Sr. Miquel Amorós, jo he fet una pregunta, creieu que fa quatre anys havíeu d’aprovar aquella
baixada de l’IBI sense consensuar?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, quatre anys enrere, si.
Sra. Nadir Castells, sense consultar.
Sra. Rosa Mª Buira, tot i aprovar la baixada de l’IBI, tot i aprovar aquesta baixada, que es va fer
com es va fer, això us ha permès en quatre anys, replegar un milió d’euros, el que passa és que
ningú contàvem, ningú contàvem ni vosaltres ni nosaltres que als senyors de Madrid, se’ls hi
ocorria canviar la normativa i dir bé, aquest milió d’euros que heu replegat així amb tranquil·litat,
perquè ho vau anar fent durant la legislatura, deixant de banda que vau trobar una part, però això
no ho discutirem avui, doncs durant aquests quatre anys heu arreplegat més d’un milió d’euros tot i
la baixada de l’IBI, però que ha passat doncs que a Madrid han dit, ara us els mireu allí al quadro,
els poseu allí ben decoradets i no els podeu tocar, amb això no hi contàvem ningú, ni vosaltres ni
nosaltres, en que aquesta normativa entraria en vigència i llavors que ha passat que ens hem trobat
així amb les mans lligades, de la mateixa manera que vosaltres vau tenir les mans lligades perquè
sinó no hauríeu guardat un milió d’euros allí.
Sr. Miquel Amorós, però és que el milió d’euros hauria d’estar a les piscines, hauria de ser.
Sra. Rosa Mª Buira, i perquè no hi és a les piscines?
Sra. Nadir Castells, per culpa vostra.
Sra. Rosa Mª Buira, o perquè vosaltres no ho vau decidir, perquè no el vau posar al camp de futbol,
els 200.000 euros aquells que dèieu que valien les casetes, vau guardar un milió d’euros.
Sr. Miquel Amorós, vam aprovar una moció dient ho faríem i estàvem treballant en el projecte.
Sra. Rosa Mª Buira, doncs mira, treballant, treballant hem anat acumulant, i allí tenim el milió
d’euros, que no el podem tocar ni vosaltres ni nosaltres.
Sr. Carles Palau, però els diners es poden gastar, hauràs de fer una pla econòmic financer.
Sra. Rosa Mª Buira, aquí estem.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, no, ja ho veuràs al pressupost.
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Sr. Carles Palau, una inversió de 40.000 euros, el que passa és que en deuen voler fer altres
inversions.

ACTES DE PLENS 2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, 69.000 euros, si clar.

Sr. Carles Palau, quin problema hi ha en fer un pla econòmic financer?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, anys de secà al poble.
Sr. Carles Palau, la Diputació el té el pla econòmic financer.
Sra. Rosa Mª Buira, són los dos anys que hem tingut al poble sense fer res.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, pues llavors totes aquestes coses, pues igual un dia cauen aquí
damunt de la taula, llavors igual les versions són diferents, però en aquest moment no podem fer un
pla econòmic financer, i menys amb la pujada de salaris i lo de l’enllumenat no ho podem fer,
perquè si fem un pla financer ens barra tota la legislatura, m’entens s’ha acabat la pel·lícula i això
és el que no volem. De moment sortim del pas, i li diré una cosa, aquí el que s’hauria de queixar
dels impostos potser seria jo, perquè segurament en pago molt més que vosaltres, vull dir i fixa’t tu.
Sr. Carles Palau, si en pagues més vol dir que tens més patrimoni.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, pues això mateix, pues ja està. Per això m’hauria de queixar i no em
queixo, que vol que li digui. Avui per sortir d’aquesta solució, la única solució que tenim és aquesta,
podran criticar el que vulguin, ara és que no en volem, en podem parlar, potser nosaltres tampoc,
deixem-ho estar, deixem-ho tal com està. No cal ni fer FEDER ni enllumenats ni res, de moment
deixem-ho estar, jo li dic una cosa abans de Nadal ho hem de contractar, hem de començar la
contractació ja, perquè sinó, ja ho sap vostè, perdem la subvenció i perdrem tot el projecte, bueno
aquí estem.
Sr. Miquel Amorós, nosaltres en cap moment hem dit que no estiguéssim d’acord amb el FEDER, ni
en pujar l’IBI, això ja ens manifestarem al seu moment, del que jo he volgut fer la reflexió és del que
va passar fa quatre anys.
Sra. Rosa Mª Buira, el que va passar i el que ha passat després.
El ple es dona per assabentat dels decrets d’alcaldia.

VUITÈ. MOCIÓ EN SUPORT A LES PERSONES DETINGUDES PER “L’OPERACIÓ JUDAS” EL
23S I CONTRA LA REPRESSIÓ AL MOVIMENT INDEPENDENTISTA
El passat 23 de setembre es va viure una operació policial a Mollet del Vallès, Sant Fost de
Campsentelles, Sabadell, Cerdanyola, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Pere de Torelló, Sant
Vicenç de Torelló contra persones membres del moviment independentista les quals l'Audiència
Nacional espanyola acusa de terrorisme, rebel·lió i sedició. Van entrar de matinada a les cases,
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Sr. Carles Palau, depèn de quin sigui el pla financer.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, si fem un pla econòmic financer, l’aprovareu? S’haurà de passar pel
Ple, jo et dic si votareu a favor. Jo ara et faig una pregunta, tu hem dones una solució, una solució
que segurament té la compraria molt fàcilment, però com que jo soc una persona que bàsicament
sempre peco, encara que tingui els números en blau, sempre els veig de roig, pues soc una
persona que m’agrada de xafar de peus a terra, i el pla financer, això està aquí.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, Linyola va fer el camp de futbol 4 ó 500.000 euros, han fet una pla econòmic
financer i no s’han parat.

mentre dormien, trencant portes i fent detencions sota futuribles, i com a prevenció de delictes en
condicional, tal i com ha explicat Teresa Cunillera, Delegada del Govern Espanyol a Catalunya.
Ara mateix set persones han estat detingudes, i dues més van ser alliberades amb càrrecs
després dels escorcolls.

L'operació també té, en període preelectoral, una intenció propagandística evident, i que busca,
davant l'opinió pública, contribuir a criminalitzar idees polítiques legítimes que comparteixen amplis
sectors de la societat catalana. L'independentisme és un projecte cívic, pacífic i no violent, legítim
políticament i avalat a les urnes de forma reiterada.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Bell-lloc es Mou proposa al Ple d’aquest Ajuntament
l’aprovació dels següents
ACORDS
PRIMER. Mostrar el suport de l’Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell a tota la ciutadania que es
manifesta en defensa dels drets civils i polítics i contra la repressió i persecució política.
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La societat catalana ha mostrat el seu rebuig, manifestant-se al carrer i organitzant cassolades
arreu del país. Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats ha demanat la compareixença del
ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per demanar-li explicacions.

ACTES DE PLENS 2019

Aquesta nova onada repressiva, tal i com ja ho va ser el 20-S d'ara fa dos anys, busca generar un
clima d’avís a les portes de la sentència pel 1-O, i és un nou intent de construir un relat, inexistent,
de violència i lligar independentisme amb terrorisme. Amb aquestes accions i les anteriors, la
maquinària de l'Estat espanyol vol atemorir i desmobilitzar el conjunt del moviment independentista
i republicà català, divers, absolutament pacífic i radicalment democràtic

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sra. Nadir Castells, com molt bé diu la moció ens trobem davant d’un nou atac d’aquesta repressió
que ens intenta criminalitzar no sol les idees sinó les persones que les defensen, vist les
amenaces, l’aplicació del 155, la violència brutal de la Guardia Civil i la Policia Nacional de l’1
d’octubre, la presó i exili dels nostres líders polítics i dels presidents de les entitats civils, les
amenaces penals com ara que van rebre els alcaldes com és el Carles, només per permetre poder
votar, no varen ser suficients, ara busquen anar més enllà. Decideixen empresonar persones
corrents, intentant sembrar el terror per a que calli i acabi la nostra aspiració legítima i política, la
independència de Catalunya.
La manipulació capciosa de la premsa espanyola que pretén fer sinònims dels conceptes,
independentisme i terrorisme, i ha sigut permanent, inclús han intentat vincular-ho amb el nostre
govern, aquests fets no poden passar per alt i no ens podem quedar de braços plegats i és per
aquest motiu que Bell-lloc es Mou presenta aquesta moció i que hi votarà a favor.
Hem de tornar a mostrar que els ajuntaments no sòls és estar al nostre govern sinó al costat de les
persones que de manera pacífica i legitima defensen les seves idees i els seus sentiments i
justament criminalitzats i maltractats per l’estat espanyol.
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SEGON. Manifestar la solidaritat amb el patiment de les persones detingudes, les seves famílies i
entorn.

Sra. Rosa Mª Buira, des de l’equip de govern també estem en contra de la repressió i de la
persecució de les persones i de les idees i estem en contra de tot aquest clima i aquest ambient
que s’està vivint i esperem que serà pitjor encara a partir de la setmana vinent, per tant doncs
suport a la moció.
Votacions

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

NOVÈ. PRECS I PREGUNTES
Alcalde, Sr. Ramon Consola, em va preguntar vostè, senyor Palau, el tema del sulfat, hem recollit
tots els líquids que hi havia al magatzem, hem fet un llistat, i estem acabant-los de gastar i a partir
d’allí, hi ha alguns crec que estan bé, però hi ha un altre que, per exemple que l’hem deixat de
reserva que l’utilitzarem quan faci més fred que el MCPH és molt volàtil i crec que no és massa
adequat per tirar-lo aquí dins al poble, sobretot amb temperatures altes, tots són legals però alhora
d’aplicar-lo el MCPH té una volatilitat molt alta i llavors és millor aplicar-lo amb fred.
L’altra cosa que em va dir referent a l’accident de l’autovia, avui m’han trucat els del MOPU que
devien ser les 14:30 hores ó les 15:00 hores, jo he anat a la tarda i havien recollit bastant, a veure
allò és una zona que està bruta que hi ha canyes i xisca.
Sr. Carles Palau, quan han anat?, perquè jo he anat a la una abans d’anar a la feina i encara hi ha
la matricula del cotxe.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no ho sé, jo he anat a la tarda no hi havia ni matricules ni res, potser
no l’he vist, no ho sé, però a veure jo l’he vist bastant bé, ara.
Sr. Carles Palau, aquestes fotos són de la una.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, doncs això ho hauran netejat al migdia, això no hi era.
Sr. Carles Palau, val, perfecte.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, si vostè hi vol anar a mirar-ho i vol torna a passar les fotos, llavors ho
podem discutir pel pròxim Ple.
Sr. Carles Palau, referent al llistat de productes herbicides, me’l podrà passar?
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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 moció en suport a les persones detingudes per “L’Operació Judas” el 23S i
contra la repressió al moviment independentista, aquesta s'aprova per unanimitat dels membres
assistents de la corporació, el qual representa el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, si vol apuntar, miri al magatzem tenen CENTURION, és que m’ho he
apuntat, perquè pensava que m’ho preguntaria, PROZER que és el MCPH que li deia.
Sr. Carles Palau, el CENTURION que és el nom comercial?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí, sí, perquè si li dic matèries actives llavors podem confondre els
noms.
Sr. Carles Palau, jo prefereixo que em doni els noms comercials.

Sr. Carles Palau, només una cosa, i això és un prec, més que res nosaltres acostumàvem quan
utilitzàvem algun tipus d’herbicida ficàvem cartells avisant a la gent, aquell dia que els vaig veure
aplicant, no vaig veure que haguessin ficat cap cartell, més que res per avisar a la gent que
sàpiguen que en aquella zona s’ha aplicat un tractament.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ho farem.
Sra. Àngela Utrilla, volia contestar al Miquel quan vas preguntar sobre el motiu del canvi dels actes
de la Festa Major, quan vam començar a preparar, vam parlar amb alguns joves i ens van donar,
segons les seves inquietuds i tal, alguna referència de que nosaltres havíem estat plantejant de fer
la Festa Major a la zona del frontó o a la zona de davant del pavelló, i llavors ells van donar unes
indicacions, vaig pensar que era una bona opció ho vaig plantejar a tot el grup, també al regidors
de festes, i vam pensar que era un bon criteri, així donava pas a poder fer altres actes durant el
dissabte a la Cultural, que potser quedava una mica, i llavors vam plantejar de fer actes dissabte a
la tarda allí al frontó, i ajuntar-lo una mica amb lo de la nit, van ser ells mateixos els que em van
donar aquesta idea, també pel criteri nostre de poder fer el ball. Llavors potser també quedava una
part de la pregunta que era la part econòmica. Les partides de festes i joventut, la pots gestionar
d’una manera o d’una altra, i en aquest cas vam fer els mateixos concerts, però hi va haver alguna
rebaixa, una rebaixa dels costos previstos i llavors es va poder fer tot.
Sr. Miquel Campàs, el tema de la carpa a Diputació només es paga el tema del transport, el cost
de la carpa és gratuït perquè el cedeix Diputació i amb l’assegurança són uns dos mil euros.
Sr. Miquel Amorós, llavors a part hi havia els lavabos.
Sra. Àngela Utrilla, vaig parlar amb l’empresa que gestiona els concerts i vam tenir una rebaixa
d’uns mil euros dels costos previstos.
Sr. Miquel Amorós, però es va fer càrrec l’Ajuntament de ficar els lavabos?
Sra. Àngela Utrilla, sí, els lavabos i l’ambulància, i la seguretat que ja la ficava.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, això està al magatzem, no ho sé quan els han utilitzat, jo he vist els
productes i són els que hem tirat ara, llavors l’únic que he fet apartar és el MCPH perquè amb
temperatura, que ja li he fet l’explicació és molt volàtil, és que ni nosaltres l’utilitzem al tros, perquè
si tu l’utilitzes amb temperatura el que fa puja, i el MCPH el que fa és les cèl·lules de les rames les
descompon i llavors provoca unes torteres que l’únic que fa és que es curi malament i l’afixi i
llavors els arbres totes les branques de baix es moren.
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Sr. Carles Palau, entenc que aquests són el que es van utilitzar aquest estiu.

ACTES DE PLENS 2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, són els noms que tenim al magatzem, CENTURION, PROZER, que
és el MCPH que li deia, STOP LIGHT PLUS, MAS KETCE, HERBED.

Sr. Miquel Amorós, nosaltres havíem plantejat, quan dic nosaltres no em refereixo a Bell-lloc es
Mou, sinó a l’Associació de Joves, ho havíem plantejat alguna vegada, amb l’objectiu de que si
hagués un concert que un grup que estigui previst que vingui molta gent.
Sra. Àngela Utrilla, ja ho vam plantejar així, indiferentment que sigui Festa Major o concert
alternatiu.

És per aquest motiu que des de la primera Festa Major organitzada per nosaltres en l’anterior
legislatura, vam decidir donar obertura a l’acte d’inici de Festa Major amb un vermut popular gratuït
per a tothom. Crèiem i creiem que d’aquesta manera, s’afavoreix l’assistència de tots els veïns
amb igualtat de condicions a més de poder seguir convidant autoritats locals i comarcals de forma
institucional.
També en la nostra línia, com hem fet els darrers quatre anys, vam comprar el tiquet del sopar tot i
haver estat convidats pel consistori.
La passada Festa major, l’equip de govern actual, vau decidir tornar a la fórmula anterior
qualificant l’acte de Sopar Institucional Comarcal, quan des del nostre punt de vista hauria de ser
municipal.
Per tot això el grup municipal de Bell-lloc es Mou, sol·licita que se’ns faciliti el pressupost de
contractació de l’empresa de càtering del sopar de Festa Major. Que se’ns faciliti el nombre
d’assistents al sopar. Que se’ns faciliti el llitat d’invitacions al sopar. Que se’ns faciliti el nombre de
tiquets venuts pel sopar. Que se’ns faciliti la factura de l’empresa de càtering.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo referent a això, només vull afegir que l’equip de govern gestiona
baix el seu criteri, nosaltres respectem el vostre criteri i suposo que també heu de respectar el
nostre.
Sr. Carles Palau, no critiquem el criteri.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, la sensació ha sigut aquesta.
Sr. Miquel Amorós, al comentari no hi ha crítiques, la única crítica és lo del sopar comarcal, però
que és una xorrada, és posar una paraula per una altra. Només fer el comentari que no és una
crítica i demanar aquesta informació.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, aquesta informació no cal ni que ho entreu per registre, perquè si
demaneu els comptes i els números els teniu a l’abast, tot això és públic i notori, els regidors
poden veure els números, no cal.
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Creiem que des de l’equip de govern, cal fomentar sempre la participació de la ciutadania en el dia
a dia de l’activitat municipal i especialment en dates tant assenyalades. Cal fer-ho garantint-ne
l’accés a tota la població pensant en totes les situacions que el condicionen, físiques però també
econòmiques.
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Dins de la diversitat d’aquests actes, n’hi ha que prenen especial rellevància pel seu simbolisme.
N’és un exemple l’acte d’inici de la Festa Major de Setembre. La imposició de bandes i
reconeixement a les pubilles i els hereus, el pregó de Festa Major i la distinció als artistes locals
que han dissenyat el cartell configuren un acte d’allò més solemne.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Miquel Amorós, dos preguntes, pel Grup Municipal de Bell-lloc es Mou, la Festa Major és una
oportunitat de trobada de tots els Bell-lloquins i Bell-lloquines al voltant d’un conjunt d’activitats que
des de les entitats i des del mateix consistori es preparen a consciència i amb tota la il·lusió per a
que tothom en pugui gaudir.

Sr. Miquel Amorós, però així.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, avui dona més pompositat a la cosa, però bueno si voleu veure els
números del sopar, només cal que aneu a baix a comptabilitat, mireu les factures.
Sr. Miquel Amorós, no és pompositat.

Sr. Carles Palau, és lo mateix que quan es va l’acte del Ramon Fuster i Rabés, és el mateix.
Sr. Miquel Campàs, ja et direm algo, però no serà exacte.
Sra. Brigit Jubillar, al cèntim no podem tallar.
Sr. Miquel Campàs, al proper Ple ja us contestarem.
Sr. Miquel Amorós, l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, a través de la Regidoria de Festes, és
l’encarregada d’organitzar i coordinar les activitats de la Festa Major juntament amb les entitats
municipals.
També s’encarrega de fer publicitat i difusió d’aquest conjunt d’activitats a través del llibret de
Festa Major, de cartells, de la pàgina web, xarxes socials, premsa, etc.
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Sr. Miquel Amorós, he demanat la factura, el número d’assistents.

ACTES DE PLENS 2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, a veure Miquel tu has sigut regidor, ja ho saps com funciona això, si
jo vull veure la factura del sopar o del càtering que vosaltres fèieu repartint a tot el poble, només
cal mirar-la, a veure.

Dins de la nostra tasca com a regidors de l’oposició ens cal vetllar per al bon funcionament de
l’activitat municipal i demanar explicacions quan calgui.
Per aquest motiu el grup municipal de Bell-lloc es Mou, sol·licita una explicació sobre els motius
que van causar el retard en el repartiment, la resta d’incidències i com es compensarà als
empresaris, si és que s’ha de compensar, que van pagar i aquells que no se’ls va donar
l’oportunitat de participar, una explicació sobre el tracte amb l’empresa que va maquetar el
programa, la factura (en cas que n’hi hagi) d’aquesta empresa, un aclariment sobre quina empresa
va realitzar el repartiment, la factura (en cas que l’hagi ordenat l’Ajuntament) del repartiment.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, el repartiment el van fer els agutzils, lo demés ja et contestaran ells.
Sr. Miquel Campàs, ja et contestarem.
Sra. Rosa Mª Buira, només apuntar que el llibret no es va repartir a temps i que no era correcte, en
som plenament conscients i em sembla que ja vam demanar disculpes públicament a tothom, que
era el que corresponia perquè també som conscients i som responsables de la nostra tasca, i vam
considerar que no ho havíem fet bé, i doncs bé, el que passa és que no es podia fer res més que
demanar disculpes en aquells moments, després doncs tenim previsió de fer altres actuacions i de
la mateixa manera que es parlarà amb els empresaris i s’intentarà doncs trobar una compensació
perquè realment és necessària, per tant som plenament conscients de la nostra errada i ja vam
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Som coneixedors de que la passada Festa Major de setembre alguna d’aquestes tasques no es
van complir a la perfecció. El llibret de Festa Major es va repartir tard, amb empreses
col·laboradores que no sortien a la versió impresa, empreses que no han tingut la possibilitat de
participar-hi i perquè no dir-ho, alguna que altra falta d’ortografia i errors en el redactat.

demanar disculpes, i en tornem a demanar públicament, llavors bé el que passa és que, com
diuen, el qui no en toca no en trenca, doncs bé, si fas una cosa potser que la facis bé, o que no la
facis tant bé o que la facis molt malament, en aquest cas el qualificatiu seria molt malament, doncs
intentarem que la pròxima estigui una miqueta millor, només és això.
Sr. Carles Palau, sincerament ens va sorprendre perquè amb la experiència que teníeu del tema,
pensàvem que, hi ha empresaris que se’ns han vingut a queixar, per això manifestem aquesta
queixa.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, a vegades ja passa.

Sra. Rosa Mª Buira, si comencem així.
Sr. Carles Palau, a vegades tinc un parlar una mica sec. Vam parlar fa uns dies que li vaig
comentar que hi havia un rumor a la comarca que vostè deixaria la Diputació d’aquí dos anys, ara
ja li puc dir que no és rumor, perquè la persona que l’ha de substituir ja ho ha dit públicament, jo
l’he sentit a ell com ho deia, i l’altre el meu interès o el nostre interès és saber si això ens afectarà
d’aquí dos anys al cartipàs municipal.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo li vaig dir que en temes personals que és personal, i al seu
moment ja li comentaré.
Sr. Carles Palau, va comentar que els rumors no els comentava.
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Sr. Carles Palau, una pregunta directa a vostè senyor alcalde, i no voldria que se la prengués
malament.

ACTES DE PLENS 2019

Sra. Rosa Mª Buira, com diuen “en todas partes cuecen habas”.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo ja li diré, de moment són rumors.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, bueno per ell encara m’ha de substituir, ell encara m’ha de substituir,
ja veurem quan em substituirà i en que moment, llavors quan serem al moment ja li faré, li torno a
contestar el mateix, a la meva vida personal i privada.
Sr. Carles Palau, no és privada, és un càrrec públic perquè és regidor de l’Ajuntament.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, però està dins de la meva vida privada i és decisió privada si plego o
no plego, si faig el canvi o no canvio, per tant de moment deixem-ho així.
Sr. Carles Palau, però entendrà que això afectarà a l’Ajuntament en el sentit de que potser s’haurà
de tocar el cartipàs o potser no, i és aquí el nostre interès, no el que vostè faci amb la seva vida.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, de moment passarà basant temps per a que la incògnita es desveli.
M’agrada crear una mica així d’entusiasme.
Sra. Rosa Mª Buira, d’incògnita i misteri.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, les pel·lícules de misteri sempre també m’han agradat.
Sr. Carles Palau, tal i com fa dies que s’anuncia hi ha oberta la convocatòria del PUOSC, PUOSC
pel que no ho sàpiguen és una línia d’ajudes que treu la Generalitat, que fa molts anys que no treia
i mitjançant la qual es poden fer inversions, compres, obres, etc. i és una ajuda directa als
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Sr. Carles Palau, bueno no, perquè la persona que l’ha de substituir ja ho ha dit.

municipis, en aquest cas a Bell-lloc li podrien arribar a tocar o li podrien arribar a subvencionar fins
al 80 % de l’import del projecte amb un límit que ara no el tinc present, però podrien ser 250.000
euros, depèn de la línia; llavors les sol·licituds per demanar-ho acaben el quinze de novembre i la
meva pregunta és...
Alcalde, Sr. Ramon Consola, fa una setmana que va sortir.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, estem barajant possibilitats, de projectes no s’ha de presentar cap.
Sr. Carles Palau, bueno quan dic projecte, teniu algun en ment, presentar alguna sol·licitud que va
lligada a un projecte?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, efectivament estem amb possibilitats.
Sr. Carles Palau, llavors no sé si aquesta sol·licitud s’haurà de passar pel Ple o només serà per
Decret d’Alcaldia?
Alcalde, Sr, Ramon Consola, en principi no, allí ens van dir que al PUOSC només s’havia de
presentar la sol·licitud, algú va dir si s’havia de presentar pel Ple i van dir que no. Lo del PUOSC
també jo penso, no sé, personalment jo que havia viscut els altres, crec que ho han ficat bastant
complicat per molts ajuntaments, bastant complicat potser resulta que al final serà fàcil, però clar,
l’altre dia encara ens van dir més complicat, perquè ens van dir mireu, aniran ficant punts i per
exemple, per dir algo, quan arribin a cinquanta, tallaran perquè s’han acabat els diners i tots els de
davall que vindran de cinquanta més avall es quedaran sense res, això fa dos dies que ens ho
vam dir, vull dir encara es va complicant més la cosa, llavors clar tens el moment d’entrar la
demanda aquesta, la puntuació, el àmbit, la qualitat d’això, perquè tindran més en compte els
nuclis petits que els grans, si tenen nuclis afegits també tindran una altra connotació, és molt
complicat, jo penso que lo més fàcil era pues mira si tenim 123 milions d’euros aquí a Catalunya,
que els volem repartir, dividir per tanta gent, com feien abans, tanta població i lo que no podeu fer
és, per dir algo, això, això i això, pues vale.
Sr. Carles Palau, si no vaig errat, hi ha dos línies, una que es fixa que et toca algo i l’altra.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, la bàsica són 80.000 euros, aquesta, d’entrada tens 80.000 euros,
però igual resulta que només et quedes amb els 80.000 euros, presentant un projecte de 400.000
euros, perquè a tu et van restant, clar que passa, tu presentaràs un projecte que sembla que et va
puntuant, però al final el que et puntua és un senyor de Barcelona, no és un d’aquí i llavors, bueno
ja veurem, potser al final ens sorprenen, de fet los instructors i amb els professionals perquè jo els
conec, he parlat directament amb els que aniran a inspeccionar no ho tenen clar, hi ha moltes
coses que no les tenen clares i un d’ells em va dir l’altre dia, això un tu a tu, mira que això anirà
així, quan s’acabaran els diners s’haurà acabat.
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Sr. Carles Palau, teniu previst projectes?
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, perquè entenem que es pot quedar esgarrat, llavors estem barallant
possibilitats, perquè fa una setmana que va sortir, és una línia de concurrència, va per punts, va
per dos camins i ara no som nosaltres, sinó que són la majoria d’ajuntaments, molts van perduts,
uns quants van menys perduts i uns altres no sabem que fer, perquè clar has de barajar, has de
calcular els punts que et poden donar per a cada cosa i amb quina situació et trobes. Perquè et
pots trobar que Bell-lloc et toquin 270.000 euros i segons quin projecte portis et diguin miri sap que
pels punts que te li toca 80.000 euros i llavors no arribes a món. Per tant estem barajant vàries
possibilitats.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, i la meva pregunta és, teniu previst demanar alguna cosa i que teniu previst
demanar, i arran del tema de l’IBI, perquè no demaneu per aquests 40.000 euros de la Fase 4a?

Sr. Carles Palau, això és el de sempre, hi ha una línia que segur que et toca un mínim, i l’altra si
que és de concurrència competitiva a veure qui té més punts, la pregunta era aquesta si teníeu ja
plantejats quins projectes.

Sr. Carles Palau, no, no, jo recordo que vam fer la petició, encara no havien passat els sis mesos
quan va haver el canvi de govern.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, desconeixem totalment la petició i la resposta, que sàpiga jo, mentre
nosaltres hem sigut no hem rebut res.
Sr. Carles Palau, llavors la idea que teníem plantejada, l’havíem parlat amb els tècnics, primer s’ha
de demanar a la Diputació que és la que està obligada a donar assessorament als municipis
d’aquest assessorament i si ella no t’ho fa contractar una enginyeria privada, uns tècnics privats
que facin aquesta auditoria per a que es pugui tirar endavant això, no sé si, us ho plantejo ara per
a que aneu pensant, i ja en parlarem si un cas al proper Ple si heu pres alguna decisió.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, home molt a prop, al proper Ple no crec que haguem pres cap
decisió, estem una mica atrafegats però bueno és igual ho pots tornar a plantejar.
Sr. Carles Palau, tots sabem, almenys els onze regidors que a principis de l’any vinent, al primer
trimestre ens quedarem sense Secretària perquè ha tingut, anava a dir sort, però no és sort,
perquè és feina i esforç d’aprovar unes oposicions i marxarà per tant ens quedarem sense ningú
que ocupi aquesta plaça, llavors és saber si ja teniu previst iniciar el procés de buscar substitut o
substituta o crear alguna borsa de treball per a quan ens falti la persona que ocupa aquest lloc, no
sé si ho teniu previst.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ho hem parlat amb la Secretària i iniciarem els tràmits legals i
oportuns que corresponguin, el que toqui, primer s’haurà d’avisar al Col·legi de Secretaris, dient de
que ella marxa, després veurem si a la plaça que hi va pren possessió o està allí fins que la plaça
se la quedi, o continua sent Secretària d’aquí, això s’ha d’anar mirant sobre els moments i bueno.
Sr. Carles Palau, la idea és quan ella deixi aquest lloc, tenir el substitut buscat.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí, substitut o substituta, en principi quan ella se’n vagi hi ha d’haver
un o una buscat, aquesta és la conversa que hem tingut amb la Secretària.
Sr. Carles Palau, si em permet per acabar, que no me’n recordat al començament perquè hem
començat amb l’ordre canviat, records als presos i preses exiliats i exiliades i sobretot ara que
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, mentre hem sigut nosaltres, no. Li anava a preguntar el mateix,
potser la resposta la sap vostè.

Codi Validació: 9JTE6AWGEH4RHCZNN3KA9YSTM | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 39 de 40

Sr. Carles Palau, a principis, ara no me’n recordo, si va ser a principis d’any o a finals de l’any
passat es va fer una sol·licitud a la Diputació de Lleida, el contracte amb l’empresa AQUALIA ja fa
anys que està caducat o acabat, no sé com dir-ho tècnicament i llavors es va fer la sol·licitud a la
Diputació de Lleida, per a que fessin una auditoria del servei d’aigua municipal amb previsió de
una vegada feta l’auditoria, primer saber si l’empresa havia complert amb tots els requisits, segon
saber en quina situació ens trobàvem amb el servei d’aigua i tercer poder prendre la decisió de
que es volia fer a partir d’ara, si continuem amb un servei d’aigua amb concessió o si mal dit, es
remunicipalitza, s’agafa una forma de gestió mixta i tal, llavors estàvem pendents de lo típic que fa
la Diputació que quan et contesta et contesta, i quan no et contesta, al cap de sis mesos és silenci
administratiu. No se si han rebut resposta o no han rebut resposta.

ACTES DE PLENS 2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, estem barajant.

estem en moments previs de conèixer la sentència que per nosaltres no pot ser altra que la
absolució, i per acabar també animar a tots els bell·lloquins i bell·lloquines a que participin a tots
els actes que es convoquin en els propers dies en resposta a aquesta sentència que es sabrà
aviat.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, el mateix, abans ja hem parlat, segurament hi hauran plens
extraordinaris i segurament hi haurà manifestos, crec que seran uns dies de dolor i pena.

(document signat electrònicament)
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Secretària interventora
Elena Bergés Martín
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Vist i plau
L’Alcalde
Ramon Consola Palau

ACTES DE PLENS 2019

I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió, essent les vint-i-tres
hores, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.

