Identificació de la sessió

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, essent les tretze
hores del dia 26 de novembre de 2019, es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, sota la presidència del Sr. Alcalde, Ramon Consola Palau, per celebrar la sessió
extraordinària del Ple de la Corporació.

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
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
Regidor, BM-AM

No assistents (amb excusa): Rosa Romà Navarro Regidora, 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
deu 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. Aixecament del reparament formulat per Intervenció FACT-2019-1376.
2n. Modificació de Crèdit del pressupost prorrogat mitjançant suplement de crèdit.
3r. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits.
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Ramon Consola Palau (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 23/12/2019
HASH: 6556ae5bb8ff95a4a5051a7e53d9203c

Assistència i quòrum

Número: 2019-0016 Data: 20/12/2019

Núm.: 17/2019
Caràcter: Extraordinària
Data: dimarts, 26 de novembre de 2019
Horari: de les 13:00 a les 13:39 hores
Lloc: Sala de Plens

ACTES DE PLENS 2019

Elena Bergés Martín (1 de 2)
Secretaria
Data Signatura: 20/12/2019
HASH: bcde274707b5a08f73c2c9327d54115a

17/19 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL 26 de novembre de 2019

Desenvolupament de la sessió.
PRIMER.- Expedient FACT-2019-1376. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AIXECAMENT DE
REPARAMENT FORMULAT PER INTERVENCIÓ.

DESCRIPCIÓ
Actuacions musicals Festa
Major Setembre 2019

IMPORT

APLICACIÓ

19.529,40 € 3380-22610

Vist que l'article 217.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, correspondrà al Ple la resolució de les discrepàncies
quan les objeccions:
a) Es basin en insuficiència o inadequació de crèdit.
De conformitat amb l'article 217.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que concerneix l'òrgan que ha de
resoldre les discrepàncies, es proposa el següent, ACORD:
Primer. Aixecar l'objecció formulada per Intervenció de data 21/11/2019 i continuar la tramitació de
l'expedient.

Número: 2019-0016 Data: 20/12/2019

Nº FACTURA TERCER
19478 REPRESENTACIONS
05/11/2019 ARTÍSTIQUES SUBIRÓS

ACTES DE PLENS 2019

Vist que amb data 21 de novembre de 2019, es va formular nota d'objecció per la Intervenció
d'aquest Ajuntament sobre la factura d’actuacions musicals de la Festa Major de setembre de 2019
presentada en el registre d’entrada de data 18/11/2019 per insuficiència de crèdit pressupostari i
absència de l’expedient de contractació de serveis, d’acord amb el següent detall:

Tercer. Trametre el present acord a la Sindicatura de Comptes, als efectes oportuns.
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, abans d’intervenir voldríem que se’ns donés una mica d’explicació a que es deu
aquest reparament i aquest aixecament.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ja ho explica aquí, no hi ha la bossa, s’ha trencat i llavors hem de fer
una modificació de crèdit.
Sr. Carles Palau, llavors actualment a la bossa hi ha, quant hi ha a la bossa actualment?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, vint i algo mil, vint i pico mil no.
Sr. Carles Palau, a la bossa?
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Segon. Comunicar el present acord a Intervenció i Tresoreria municipal.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, a la bossa hi deu haver uns quinze mil euros.
Sr. Carles Palau, llavors entenem que s’ha agafat aquesta factura i que el reparament és a
aquesta factura perquè n’hi ha altres.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, correcte, per no atossigar a Intervenció a fer varis, s’ha agafat
aquesta factura i modifiquem sobre aquesta factura, fem el reparament d’aquesta factura perquè
llavors ja ens dona.

Votacions
Sotmesa a votació la proposta d'aprovació de l’aixecament de reparament formulat per intervenció
en data 21/11/2019, aquesta s’aprova amb 6 vots a favor dels membres presents en la sessió, dels
10 que legalment la composen, el qual representa el quòrum de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació.
Vots a favor:
6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.
Vots en contra:

Número: 2019-0016 Data: 20/12/2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, pues nosaltres votarem a favor.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, bueno com que els tres punts estan lligats, els comentaris que farem als altres
punts aniran lligats a aquest, per part nostra nosaltres votarem en contra d’aixecar aquest
reparament.

SEGON. Expedient 627/2019. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DEL PRESSUPOST PRORROGAT PER L’EXERCICI 2019 MITJANÇANT SUPLEMENT
DE CRÈDIT
ANTECEDENTS
Per Provisió de l’Alcaldia de data 21 de novembre de 2019 s’ha incoat l’expedient per modificar el
pressupost mitjançant suplement de crèdit pel següent motiu: necessitat d’ aprovar la factura per
serveis prestats de les actuacions musicals de la Festa Major de Setembre de 2019.
La Memòria d’Alcaldia, en data 21 de novembre de 2019, ha proposat les partides i els imports de
les despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, per les
quals el crèdit previst és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació (suplement de crèdit), que es
poden finançar amb els següents recursos: anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d’altres
partides del pressupost prorrogat vigent de la corporació no compromeses.
La secretària interventora municipal, en data 21 de novembre de 2019, ha emès informe favorable
de la proposta de modificació de crèdit.
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4 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sr. Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells, Sr. Enric
Cerqueda.

FONAMENTS DE DRET

3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per
majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a
què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les
despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector
públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local i l’article 52.2.f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta Alcaldia proposa al
Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 9/2019 del Pressupost
prorrogat vigent, en la modalitat de suplement de crèdit, per un import de 20.000,00 €, d’acord amb
el següent detall:
Aplicació
Programa Econòmica
3380

22610

Crèdits
inicials

Descripció
Regidoria de Festes
TOTAL

Modificació de
crèdit 9/2019

Crèdits finals

84.999,69

20.000,00

104.999,69

84.999,69

20.000,00

104.999,69

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

ACTES DE PLENS 2019

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
als articles 34 a 38 del RD 500/1990.

9200

16001

Descripció
Seguretat Social personal
laboral
TOTAL

Crèdits
inicials

Crèdits
finals

123.818,00

-9.344,14

-20.000,00

94.473,86

123.818,00

-9.344,14

-20.000,00

94.473,86

Tercer.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es
presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes,
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, un dubte, si la factura que s’ha aixecat el reparament abans era de dinou mil,
crec recordar, i heu dit que a la bossa de vinculació deu quedar uns vuit o nou, amb una
modificació de crèdit de deu mil n’hi hauria prou per pagar aquella factura.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí, però l’any acaba el 31/12.

Número: 2019-0016 Data: 20/12/2019

Programa Econòmica

Modificació Modificació
de crèdit
de crèdit
2/19 i 5/19
9/19

ACTES DE PLENS 2019

Aplicació

Sr. Carles Palau, llavors encara s’han d’imputar més factures de la partida de festes.

Sr. Carles Palau, però seran només factures de festes o d’altres partides de la bossa de
vinculació?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo crec que seran factures de festes, perquè les altres de la bossa de
vinculació poca cosa hi deu haver.
Sra. Rosa Mª Buira, també hi ha d’altres factures que s’han de pagar. Hi ha lo de la memòria
històrica que puja 6.000 euros, encara s’han de pagar.
Sra. Nadir Castells, però aquells estan dins la partida de cultura. Estan comptats a la partida de
cultura.
Sra. Rosa Mª Buira, estan comptats a la partida de cultura, però s’ha de fer efectiva la partida
encara.
Sra. Nadir Catells, ja estava comptabilitzat.
Sra. Rosa Mª Buira, si ja estaven comptabilitzats, per això va quedar la partida de cultura, una
mica esquifida.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí, encara ens queden els balls per acabar l’any, encara ens queden
algunes coses, per tant el que no podem fer es quedar curts, al final si sobra un saldo positiu, això
ja ens ho trobarem al tancar el pressupost.

Sra. Nadir Castells, si però ja estaven comptats a la de cultura, no a la de festes.
Sra. Rosa Mª Buira, però encara hi ha alguna que altra factura que no és ben bé de la regidoria de
festes, però és de la bossa.

Sr. Miquel Amorós, cada any, un negatiu a les piscines, un negatiu al clor, aquest negatiu ja és
cada any. Aquest any per exemple el clor, em sembla que a la partida s’han gastat més diners.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, al contrari, hem sigut bastant curosos, però tenim la partida de
piscines que ens la fa saltar l’escala, que són quatre mil euros, clar és que nosaltres ens hem
limitat a recollir els números que hem trobat, i ens ha petat. Ara el que hem de fer, jo penso que
ara aquí parlar de, la partida de festes, el regidor de festes la té súper controlada, és a dir, acaba
l’any clavat, ara que ens ha petat la bossa, pues ara hem de fer el moviment que hem de fer i com
diu aquell “que más me da que me da lo mismo”, fem una modificació i fiquem aquests diners, la
factura grossa la incorporem i les altres queden salvades.
Sr. Miquel Amorós, que vol dir que tenim la bossa controlada i que cada any acabem perfecte. Si
estem fent la modificació entenc que és perquè gastaren més del que estava previst inicialment.

Número: 2019-0016 Data: 20/12/2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, ja t’ho he dit vint-i-quatre nou-cents i pico, al dia d’avui no, perquè no
s’han computat factures al dia d’avui tampoc no ho sabem, estem parlant de final d’octubre, falta
entrar unes factures pendents que s’han quedat penjades perquè no entraven, perquè la bossa ha
petat, i la bossa ha petat perquè hi ha hagut un negatiu a les piscines, un negatiu al clor, un
negatiu a altres partides.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Miquel Amorós, a mi m’agradaria que expliquéssiu una mica més com està la partida o sigui
actualment, perquè clar aquí estem barrejant el tema de la factura de dinou mil euros, amb la
modificació de crèdit que és de vint mil, sabem que la partida és de vuitanta-quatre mil euros o
així, ara mateix o al dia d’avui o a l’últim dia que es van passar les factures, quants diners queden
dins a la partida de festes.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, o perquè nosaltres ens hem trobat una despesa no controlada.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, t’ho estem dient. Però no la partida de festes.
Sra. Rosa Mª Buira, no és la partida de festes.
Sr. Carles Palau, quina és la no controlada?
Sra. Rosa Mª Buira, no és la partida de festes la que està realment passada, que la partida de
festes tindria diners sinó li haguéssim xuclat de les altres partides.
Sr. Miquel Amorós, ara en principi queden vint-i-cinc mil euros ens heu dit a la partida de festes,
heu dit que hi ha unes factures que no estan computades, quin valor tenen aquestes factures.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, hi ha la de dinou mil i després les altres que deuen pujar
aproximadament deu pujar sis o set mil euros o vuit. Tampoc no ho he comptat.
Sr. Miquel Amorós, doncs això ja quasi serien els vint-i-cinc i entenc que si hem d’acabar l’any ens
gastarem més de vuitanta-cinc mil euros en festes, pregunto.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, però ara resta els negatius de la piscina, el negatiu del clor, tot això
ho has de restar de la bossa, m’explico.
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Sr. Miquel Amorós, quina?

Sr. Carles Palau, aquests negatius també hi eren l’any passat i no ens vam passar de la bossa.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, a mi que m’expliques, nosaltres hem entrat i com aquell que “paso
por aquí y me lo he encontrado” ara ens esteu dient una cosa en que els números que estem
treballant pràcticament no són nostres sinó que són vostres, ara dius no ho sé, si ara ho analitzem
i ens trobem la bossa trencada que no hem fet res, nosaltres no hem fet res.

Sr. Miquel Amorós, factures referent per exemple la Festa Major de Setembre, entenc que les
factures de la Festa Major de Setembre deuen ser del vostre, de la vostra responsabilitat, per
exemple les havaneres del setembre, el programa de la Festa Major, la revista.
Sr. Miquel Campàs, si hem permets que ho tinc aquí davant, el vostre gasto fins a final de juliol va
ser uns cinquanta mil euros, per tant quedaven trenta-cinc mil euros per acabar els altres sis
mesos, així de clar, i per la Festa Major ja ho has vist que val dinou mil euros, més tot els balls que
ja teníeu aparaulats.
Sr. Miquel Amorós, aparaulat teníem la Selvatana.
Sr. Miquel Campàs, no, els balls dels diumenges. La Selvatana la tenies i la Rosaleda.
Sr. Miquel Amorós, ho tinc aparaulat cada any.

Número: 2019-0016 Data: 20/12/2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, fins al mes de juliol hem pagat factures vostres, al mes d’agost
encara hem pagat.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Miquel Amorós, a veure els números són nostres, nosaltres els números nostres fins el dia que
vam estar a l’equip de govern, entenc que de la Festa Major de maig.

Sr. Miquel Amorós, però a la primera meitat d’any és quan se fan la majoria de balls fins al maig, hi
també hi ha la Festa Major, i el sopar de cap d’any.
Sra. Rosa Mª Buira, un apunt només, per exemple la partida de cultura, que és la que em toca a mi
més directament hi ha un pressupost de deu mil euros, quan nosaltres vam iniciar la legislatura hi
havia entre lo que s’havia pagat i lo que estava compromès, perquè lo del Liceu a la fresca i tot
això estava compromès i per tant les factures que generaven s’havien de pagar, hi havia nou mil
nou-cents cinquanta euros gastats, per tant quedaven cinquanta euros en aquella partida, a partir
d’aquí doncs lo que hem fet, ha generat un descompte de quatre-cents euros, ara estem en
quatre-cents euros en negatiu, però pensa que del juny a aquí, s’han pogut gastar quatre-cents
cinquanta euros, amb aquesta partida concretament, i les altres estaven semblants, doncs dius bé,
aquest tancament de comptes, és un tancament de comptes compartit, hi ha unes factures que
vau generar el vostre equip, bueno perquè la gestió que vau fer va ser la que va ser i vosaltres vau
creure oportú doncs generar aquella depesa, doncs perfecte i nosaltres hem recollit el que heu
deixat, i hem intentat doncs fer el que hem pogut, a partir d’aquí l’any que ve, penso que la
responsabilitat serà més sencera per part nostra, però aquest any la responsabilitat és una mica
compartida i el que hem de fer és intentar tancar l’any el millor possible amb benefici de tots i
continuar.
Sr. Miquel Amorós, amb això estem d’acord, el que hem vull referir jo, és que clar s’entén que un,
en aquest cas la partida de festes que la portava jo quan fa les seves previsions comptem unes
coses, ningú diu que a l’acabar el juny, per exemple a l’1 de juliol ja ha d’haver gastat la meitat i es

7

Codi Validació: AYKZ3HL593PR37NDXHP2SEZY9 | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 14

Sr. Miquel Campàs, tu i qualsevol regidor de festes ho té aparaulat, però em refereixo que vam
tancar el juliol de despeses vostres amb cinquanta mil euros, això és més de la meitat en sis
mesos.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, no ho sé.
Sr. Miquel Amorós, simplement el que estem dient és que tenim un problema que l’estem
solucionant en un Ple i per tant lo lògic és que expliquem aquest problema, el problema ve
evidentment perquè és més fàcil gestionar un pressupost quan ho fa un regidor al 100% i
segurament de les previsions que tenia jo fetes en festes a lo que ha acabat sent pues igual s’ha
gastat més, perquè al 2018, la Festa Major de Setembre de 2018 de quatre dies va pujar 24.000
euros i ara al 2019 ha pujat 28.000 euros, però a més a més, si sumem la revista, la carpa, les
instal·lacions d’aquests dos quadres i les havaneres ja hi ha una diferència de 12.000 euros, de les
meves previsions al que s’ha acabat fent, no estic criticant res més, només estic exposant les
coses.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, i nosaltres t’ho acceptem.
Sr. Miquel Amorós, i quan venim aquí la nostra voluntat és la de fer la nostra feina, que és la de
regidors de l’oposició, no és la voluntat de que la gent entengui coses que no són. Em molesta una
mica que es facin aquestes interpretacions de la feina dels regidors.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, cada un interpreta el que interpreta.
Sra. Rosa Mª Buira, en quant a la Festa Major no entrarem al detall, ja ho has dit hi ha uns quatre
mil euros de diferència que caldria afinar molt els números per saber si són aquests quatre mil
perquè com us ha comentat el Ramon nosaltres si que vam llogar la carpa, però anava a canvi del
correfoc que pujava mil cinc-cents, la carpa mil nou-cents, però en canvi amb els vestits dels
hereus i les pubilles vosaltres vau fer una despesa de dos mil set-cents euros, i nosaltres aquest
any se n’ha fet una de dos mil dos-cents, per tant aquí ja tenim aquests cinc-cents euros que els
trèiem d’aquí i els posem allà, en quant al càtering de la Festa Major doncs hi va haver un sopar
de càtering que nosaltres va pujar tres mil trenta-quatre euros, el vostre càtering va pujar dos mil
cent-quaranta-cinc, però nosaltres al càtering vam fer uns ingressos perquè hi va haver gent que
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Sr. Miquel Amorós, tens la costum últimament de valorar, de posar adjectius a les nostres
declaracions, a les nostres preguntes, nosaltres no estem fent cap espectacle perquè la gent
entengui que vosaltres heu gastat, no he dit que l’estiguis fent, he dit que tu estàs deixant
entreveure que nosaltres venim aquí amb la voluntat de fer veure que l’equip de govern fa una
mala gestió, nosaltres en cap moment hem fet aquestes declaracions ni ho hem dit.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, però per exemple nosaltres no vam fer el correfoc que són mil
cinc-cents euros o mil set-cents, la instal·lació elèctrica vosaltres vau fer una depesa als reis que
nosaltres encara no l’hem fet, vull dir sumant i restant jo crec que estem parlant de tres, quatre o
cinc mil euros amb decalatge nostre però bueno si la idea és donar la sensació de que nosaltres
hem gastat en els tres mesos que estem desaforadament, jo crec que aquesta sensació la que ho
haurà de veure és el poble, si realment hem fet despilfarro o no, per tant com a membre del grup jo
deixaria la discussió aquí i passaria a la votació. Explica el que hagis d’explicar i després la gent ja
ho entendrà.

ACTES DE PLENS 2019

fan les previsions, per exemple en festes els balls es concentren als mesos de gener, febrer, març,
abril, hi ha la Festa Major, etc., jo el que vull dir és que si comptes la previsió que nosaltres teníem
per la Festa Major de setembre pues segurament la partida no ens l’haguéssim petat, perquè clar
aquí no hi entra, ni la revista de la Festa Major que són dos mil euros, ni dos mil euros de la carpa,
ni les instal·lacions de llum a la carpa que són dos factures de mil euros més, ni les havaneres,
entenem que això jo no ho tenia previst, entenc que això és les previsions o les modificacions o el
que hagi pogut afegir la persona aquesta, jo puc entendre que quan és un pressupost que està
compartit, això és molt fàcil que passi, quan tu gestiones el cent per cent del pressupost d’aquell
any és mol més fàcil que ho tinguis controlat que no una persona que no sap quina previsió tenia
l’altra, estem posant les cartes sobre la taula, estem dient les coses tal com són.

van pagar per tant es queda reduït a uns dos mil tres-cents euros, per tant la diferència de càtering
tampoc seria tant important.
En quant a la vostra Festa Major hi va haver una factura del X.B. que puja uns cinc-cents euros
que tampoc no sabem ben bé a que pertany.

Sra. Rosa Mª Buira, de moment no s’han pagat els dos mil euros perquè estem debatin a veure
que és el que passa amb aquesta factura dels dos mil euros perquè no hi esteu d’acord vosaltres i
nosaltres tampoc, per tant ara el que farem és la setmana passada havíem de tenir una reunió no
va poder ser i intentarem tenir-la el més aviat possible però la factura aquesta com heu vist està
pendent de pagament i de moment no tenim pas intenció de pagar-la, per tant quan haguem resolt
aquesta situació. De moment està allí aparcada i la discutirem seriosament.
Sr. Carles Palau, referent a aquesta factura els anunciants han pagat alguna cosa, sabeu si han
pagat?
Sra. Rosa Mª Buira, hi va haver anunciants que van pagar, d’altres que no i també és un problema
que hem de solucionar, lògicament el vam generar nosaltres involuntàriament però la nostra gestió
el va generar i això ho hem de solucionar, per això no hem pagat la factura i lo que si som
conscients és que hi ha gent que va pagar la publicitat i no van sortir, llavors és un tema que s’ha
de solucionar, però no s’ha pogut solucionar perquè no hi ha hagut agenda per fer aquesta reunió,
però el tenim present i som conscients de que els qui van posar l’anunci i no van sortir doncs se’ls
deu a més d’una disculpa i als qui va generar factura que no l’havia de generar també s’ha de
parlar d’això.
Sr. Carles Palau, per informació, el tracte amb aquesta empresa quin era, ella cobrava dels
anunciants i no cobrava de l’Ajuntament, o quin era?
Sra. Rosa Mª Buira, el tracte havia de ser com fèieu vosaltres i com s’havia fet sempre, la revista
havia de sortir a cost zero, llavors ha generat aquesta factura, per això diem que ho hem de parlar
i ho hem de solucionar, tant aviat com ho tinguem aclarit us ho farem saber.
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Sra. Nadir Castells, en quant a la programació, en contes de fer un programa que ara costa dos
mil euros a un que no costava cap, a quin criteri?
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Sra. Rosa Mª Buira, va coincidir en aquell moment, per tant, jo penso que vosaltres vau fer la
vostra Festa Major, i amb tot el dret i és el que toca i nosaltres hem fet alguns canvis a la Festa
Major, hi ha hagut alguns canvis que s’han inclòs a dins, per exemple hi va haver la orquestra
Rosaleda que es va canviar per l’orquestra Juniors i pel Mag, que això va ser pel mateix import, o
sigui el que pujava l’orquestra Rosaleda després nosaltres ho vam canviar per una altra orquestra i
per l’actuació del mag del primer dia, per tant s’ha intentat fer una gestió acurada i érem tots molt
conscients de que no ens havíem de passar del pressupost i de fer la mínima depesa, però
lògicament hem intentat fer una Festa Major segons el criteri nostre, una Festa Major, la voluntat
va ser cadascú l’organitza com vol, però nosaltres vam voler abacar a més àmbit de gent i fer una
Festa Major que pogués participar cada vegada més gent, i per això es va intentar fer els dos
ambients, l’ambient de les firetes i el que podíem dir per la gent gran, i l’ambient de la canalleta i
del jovent que era a la carpa, per tant, va ser el nostre criteri, és el criteri que sempre hem defensat
alhora de fer les festes majors, ha generat una mica més de despesa, segurament però no una
depesa desaforada, però només atany a això i la responsabilitat és aquesta, s’ha intentat fer uns
petits canvis per adequar més a la nostra programació de la Festa Major.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Miquel Amorós, és el cartell que es va fer per la Festa Major “Festa Major lliure de feixisme”
s’entén que això és una depesa extraordinària que la fas.

Sr. Carles Palau, abans has dit que la responsabilitat aquest any és compartida de la gestió del
pressupost, al 2015 també ho va ser compartida, vam entrar nosaltres i aquell any no es va petar
aquesta partida, aquesta bossa de vinculació.
Sra. Rosa Mª Buira, ho vau fer més bé vosaltres.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, o ho vam fer més be nosaltres, hauríem d’analitzar-ho.

Sr. Carles Palau, fa quatre any que es gestionen d’una altra manera.
Sr. Miquel Campàs, i hi ha pèrdues.
Sr. Carles Palau, com tots els serveis públics.
Sra. Rosa Mª Buira, per exemple.
Sr. Miquel Campàs, quan ho vam deixar feien beneficis, perquè la gestió era d’una altra manera.
Sr. Carles Palau, perquè vam canviar la gestió, per complir amb la normativa.
Sr. Miquel Campàs, nosaltres no la complíem?
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Sr. Miquel Campàs, a punt de detall, si em permets, no sé les dades, no recordo el números, però
les piscines van crear benefici, perquè les gestionàvem d’una altra manera, i aquest any no han
creat cap benefici, sinó tot el contrari han creat pèrdues.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, vam veure el que teníem i vam acabar treballant amb el que teníem, no vam
estirar més el braç que la màniga.

Sr. Carles Palau, jo sé que nosaltres la complíem.

Sr. Carles Palau, també sabeu que han pujat el preu del socorristes, i el clor també ha pujat.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo, perdoneu, i també respectant el que abans ha dit el Miquel, jo
penso que quan hi ha un canvi de legislatura els que entren han d’entomar el que es troben, això
ha passat al llarg de la història, és a dir perquè es troben un cap d’any contractat, una Festa Major
mig contractada o aparaulada, les coses com siguin i després pues aquest any es passa com es
pot, ara que aquí vulguem entrar en una guerra política i estarem en un debat d’una patida de
ping-pong, els dos tenim raó i els dos tenim culpa, no arribarem enlloc perquè ara hauríem
d’analitzar punt per punt a veure on hi ha el punt d’inflexió i això seria molt difícil i entenc que en un
any de traspàs sempre passa el mateix, perquè l’equip de govern que hi ha, ell confia que potser
es tornaran a quedar i potser fa uns tractes i contracta unes coses que ja les deixa contractades i
en aquest cas si no és això, doncs llavors hi ha el canvi, ve l’altre que ha de tirar del carro fins que
acabi l’any, per tant com ha dit la Rosa l’any que ve serà l’any.
Sra. Rosa Mª Buira, responsables totalment.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ens hem trobat amb això i ho hem de solucionar.
Sr. Carles Palau, jo només, per acabar, i vull fer esment a una intervenció que es va fer en un Ple
de l’1 de febrer de 2017, on des del grup de Convergència aleshores es va dir que “qualsevol
partida que passo de frenada, no és responsabilitat nostra el tema de que els proveïdors no
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Sra. Rosa Mª Buira, els socorristes aquest any han costat 1.500 euros més que l’any passat,
només aquest petit detall.

cobrin, és a dir, nosaltres hem gestionat el poble, sabem on són els límits, i sabem quan es
passen els límits, entenc que si les persones estan lo suficientment preparades per gestionar, com
a mínim, han de fer el nostre, i, si ens milloren millor, però han de millorar a la baixa, a l’alça no,
perquè estem parlant d’una cosa fixa, no estem parlant de fer coses noves”, concretament aquest
paràgraf està a la pàgina 9 de l’acta del dia 1 de febrer del 2017 i també estàvem parlant d’una
modificació de crèdit, per lo tant el nostre parer també és que aquí hi ha hagut una passada de
frenada i continuarem votant que no igual que hem fet al punt anterior.

Sotmesa a votació la proposta d'aprovació inicial de modificació de crèdit núm. 9/19 del pressupost
prorrogat per l’exercici 2019, aquesta s’aprova amb 6 vots a favor dels membres presents en la
sessió, dels 10 que legalment la composen, el qual representa el quòrum de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la corporació.
Vots a favor:
6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.
Vots en contra:
4 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sr. Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells, Sr. Enric
Cerqueda.

SI

S’ESCAU,

DEL

RECONEIXEMENT

Considerant que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell ha realitzat despeses sense tramitar el
corresponent expedient d’acord amb la legislació de contractes del sector públic aplicable.
Considerant que la factura adjunta ha set conformada per l’alcaldia i/o els regidors corresponents,
però deriven de serveis i altres prestacions que han set realitzades sense la cobertura contractual
exigida per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Considerant que no existeix crèdit adequat i suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents.
Vist l’informe de la secretaria intervenció municipal de data 21 de novembre de 2019 sobre el
reconeixement extrajudicial de crèdits.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, aquesta Alcaldia proposa al Ple el següent ACORD:
Primer. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/19 per un import de
19.529,40 euros, condicionat a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 9/19 del
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TERCER. Expedient 628/2019. APROVACIÓ,
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 4/19

Número: 2019-0016 Data: 20/12/2019

Votacions

ACTES DE PLENS 2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, l’únic que passa és que el pedal del freno l’apretàvem els dos, a
veure qui l’apretat malament, jo només us dic això.

pressupost prorrogat vigent. El detall individualitzat dels crèdits reconeguts és el que figura en el
següent annex que s’adjunta:

IMPORT
19.529,40 €

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
3380-22610

Segon. Aplicar, amb càrrec a l’aplicació pressupostària detallada anteriorment, al Pressupost
prorrogat de l’exercici 2019, els crèdits corresponents, una vegada aprovat definitivament la
modificació pressupostària.
Tercer. Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació d’aquestes
obligacions i/o pagaments al pressupost de l’exercici corrent.
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Ramon Consola, aquí ens hem anticipat, que això ja els hi vam comentar a la reunió
prèvia, per no tenir que fer un altre Ple per aprovar això, per tant està condicionat a que tot el
procés anterior faci el tràmit corresponent.
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19478
2019 05/11/2019

PROVEÏDOR
DESCRIPCIÓ
REPRESENTACIONS Actuacions musicals
ARTÍSTIQUES
Festa Major Setembre
SUBIRÓS
2019

ACTES DE PLENS 2019

EXERCICI

Nº
FACTUR
A

Sr. Carles Palau, jo tinc un parell de dubtes, primer de tot estem parlant d’un reconeixement
extrajudicial de crèdit i voldria saber quina responsabilitat tenim o tenen tots els regidors d’aquest
Ple alhora de votar a favor o abstenir-se en l’aprovació d’aquest punt.

Sra. Secretària Interventora, el mateix que el reparament.
Sr. Carles Palau, que és?
Sra. Secretària Interventora, responsabilitat comptable, si s’escau.
Sr. Carles Palau, després fent referència a l’informe d’Intervenció als antecedents esmenta que i
llegeixo textualment:
“A aquesta Intervenció ha arribat la relació de factures de part del mes de novembre de 2019, des
de l’expedient núm. 1306 a 1378, ambdós inclosos.
Totes les esmentades factures han estat conformades per l’alcaldia i les regidores corresponents,
però deriven d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions que han estat realitzats sense la
cobertura contractual exigida per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector Públic
(LCSP).”
Llavors estem parlant, si no m’equivoco, de setanta-dos expedients, que deuen ser setanta-dos
factures que segons Intervenció no han estat realitzades conforme a la Llei de Contractes, però
només fem el reconeixement extrajudicial d’un, volia saber a que es deu això.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, això li haurem de preguntar a la jurista. No ho sé.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, ara no ho sé això, a veure hi ha factures que no s’ajusten a la Llei de
Contractes, llavors es veu que es pot fer dos coses, una la manera que ho estem operant ara per
agilitzar el pagament d’aquestes factures i l’altra que en el cas que vosaltres no estigueu d’acord
es pot anar als Tribunals i això allargar el procés de pagament, i si s’allarga el procés de pagament
hem de ser conscients, que llavors l’Ajuntament si perd, haurà de pagar interessos als proveïdors.
Sr. Carles Palau, jo només un matis, nosaltres podem no estar-hi d’acord, perquè també votarem
que no, però no tenim perquè portar-ho als Tribunals.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, l’opció hi és, per tant, nosaltres com a transparència, Intervenció ho
ha hagut de ficar i la realitat és aquesta, la Llei de Contractes t’ho permet, qualsevol proveïdor pot
demandar i l’Ajuntament, en aquest cas no ens ha demandat ningú, hem utilitzat el camí més
drecer per pagar-los, ara si algú s’empipa, pot dir això ho fan malament, també pot haver aquesta
opció. Tu m’has preguntat i jo t’he contestat.
Sr. Carles Palau, sí, i ho agraeixo que hem contestis. I després estem parlant d’una i les altres
setanta-un no cal portar-les en reconeixement extrajudicial perquè hi ha saldo per pagar-les o
perquè.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, podria ser que si o podria ser que no. Estan tots en el mateix paquet,
quan s’hagi fet la modificació llavors entraran totes.
Sr. Carles Palau, no ho acabo d’entendre però bueno.
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Sr. Carles Palau, no cal portar-ho tot als Tribunals.

ACTES DE PLENS 2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, doncs ja està, aquí s’acaba.

Sr. Carles Palau, llavors el meu dubte és, els REC no són per factures d’anys anteriors?
Sra. Secretària Interventora, també, és per les dos coses, per les dels anys anteriors, o per
factures que no s’ha fet el procediment de contractació.
Sr. Carles Palau, perfecte. Ja no tinc cap més dubte. Gràcies. No sé si ho he dit abans, però el
nostre vot serà que no a aquest reconeixement, bàsicament perquè el sentit del nostre vot no
altera la continuació de l’expedient ni el pagament de les factures.
Votacions
Sotmesa a votació la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/19,
aquesta s’aprova amb 6 vots a favor dels membres presents en la sessió, dels 10 que legalment la
composen, el qual representa el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
Vots a favor:
6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.
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Sra. Secretària Interventora, el REC, Reconeixement Extrajudicial de Crèdit o és l’Alcalde o és el
Ple, quan va al Ple és perquè no hi ha partida pressupostària que és aquest cas, que és la factura
del Subirós i les altres que no s’ha fet amb l’expedient de contractació que tocaria, aniran en un
REC de l’alcalde, perquè hi ha saldo a la partida pressupostària.

Vots en contra:
4 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sr. Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells, Sr. Enric
Cerqueda.

(document signat electrònicament)

14

Codi Validació: AYKZ3HL593PR37NDXHP2SEZY9 | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 14

Secretària interventora
Elena Bergés Martín

ACTES DE PLENS 2019

Vist i plau
L’Alcalde
Ramon Consola Palau
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I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió, essent les tretze hores i
trenta-nou minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.

