Identificació de la sessió

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 14 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 ordinària 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
Rosa Romà Navarro
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): Nadir Castells Gené

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.
Declaració d’urgència
De conformitat amb el que preveuen els articles 106 del Text Refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i 83 i 91.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals, el Sr. Alcalde sotmet a votació la inclusió a l’ordre del dia del següent punt d’urgència no
inclòs a l’ordre del dia:
APROVACIÓ DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DELS
PROJECTES QUE ES PRESENTARAN AL PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya)
2020-2024
La declaració d’urgència és aprovada per unanimitat dels assistents, que representa la majoria
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Ramon Consola Palau (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 23/12/2019
HASH: 6556ae5bb8ff95a4a5051a7e53d9203c

Assistència i quòrum

Número: 2019-0017 Data: 20/12/2019

Núm.: 16/2019
Caràcter: Ordinària
Data: dijous, 14 de novembre de 2019
Horari: de les 21:00 a les 22:53 hores
Lloc: Sala de Plens

ACTES DE PLENS 2019

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

16/19 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 14 de novembre de 2019

absoluta del nombre legal de membres, d’acord amb l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, pel que s’inclou com a punt cinquè abans dels punts de
dació en compte.
Debat

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’acta de la sessió anterior.
2n. Aprovació provisional de la modificació del pla d’ordenació urbanística municipal de
Bell-lloc d’Urgell per modificar el paràmetre d’ocupació de la clau 6 i les seves subclaus,
sense augmentar l’edificabilitat màxima admesa.

Número: 2019-0017 Data: 20/12/2019

Sr. Carles Palau, nosaltres com sempre, a la legislatura passada vam arribar a l’acord que tots els
punts d’urgència s’acceptarien, per tant nosaltres continuarem amb aquest criteri i votarem a favor
de la inclusió d’aquest punt.

ACTES DE PLENS 2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, primer que tot passaríem un assumpte d’urgència del Ple ordinari en
el qual se’ns va passar la documentació ahir perquè la vam rebre cap als vols del migdia que és
referent a la inversió a l’edifici “La Costereta”, que es faria un Ajuntament nou.

4t. Aprovació de l’adhesió de l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell al pla estratègic comarcal de
desenvolupament econòmic i d’ocupació del Pla d’Urgell 2018-2022.
5è. Punt d’urgència: Aprovació de sol·licitud de subvenció i documentació tècnica dels
projectes que es presentaran al PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) 2020-2024
PART DE CONTROL
6è. Dació en compte dels decrets d’alcaldia.
7è. Dació en compte de les rendicions trimestrals al Ministeri d’Hisenda: informe trimestral
període mig de pagament a proveïdor 3r trimestre 2019.
8è. Moció per adherir-se a l’Associació de Municipis afectats per la Línia de Ferrocarril R12
entre Lleida i Manresa.
9è. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió.
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3r. Aprovació provisional de la modificació del pla parcial urbanístic del sector nord-est per
modificar el paràmetre d’ocupació màxima de la clau 13, sense augmentar l’edificabilitat
màxima admesa.

PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES ANTERIORS.
Atès que d’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, les actes s’hauran de sotmetre a
votació en la sessió ordinària següent.

Primer.- Aprovar les actes del Ple Ordinari de data 10/10/2019, i dels Plens extraordinaris de data
16/10/2019 i 24/10/2019 i del Ple extraordinari urgent de data 15/10/2019.
Debat
No es produeixen intervencions.
Votacions
Es sotmet a votació l'esborrany de l'acta del Ple de les sessions anteriors de data 10/10/2019,
15/10/2019, 16/10/2019 i 24/10/2019, que s’aproven per unanimitat dels membres assistents,
sense esmenes ni rectificacions a les actes anteriors.

SEGON.- Expedient 28/2019. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BELL-LLOC D’URGELL PER MODIFICAR
EL PARÀMETRE D’OCUPACIÓ DE LA CLAU 6 I LES SEVES SUBCLAUS, SENSE
AUGMENTAR L’EDIFICABILITAT MÀXIMA ADMESA.
El municipi de Bell-lloc d’Urgell compta amb un Pla d’ordenació urbanística municipal (en
endavant, POUM) que va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Lleida en
data 8 de setembre de 2005, i publicat al DOGC en data 4 de gener de 2006. A més a més,
modificació del POUM de Bell-lloc d’Urgell, article 149, aprovada definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida en la sessió de data 11/2/2015 i publicada al DOGC núm. 6.854
de 24/04/2015.
En data 20 de setembre de 2018 amb registre d’entrada núm. 1185 de l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell, el Sr. A. M. S. va presentar sol·licitud de modificació puntual del POUM de Bell-lloc
d’Urgell i del Pla Parcial Urbanístic del Sector Nord-Est en el sentit d’augmentar el % d’ocupació
de les parcel·les però respectant la resta de paràmetres urbanístics.
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Per tot això, es proposa al Ple el següent ACORD:
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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.

ACTES DE PLENS 2019

Atès que s’han dut a terme el Ple Ordinari de data 10/10/2019, i els Plens extraordinaris de data
16/10/2019 i 24/10/2019 i el Ple extraordinari urgent de data 15/10/2019, i resten pendents per a
la seva aprovació.

La Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària de data 2 d’octubre de 2018 es va mostrar
favorable a tramitar aquesta proposta de modificació del planejament general i derivat del municipi
de Bell-lloc d’Urgell.
Un cop feta la consulta prèvia als serveis tècnics de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya per conèixer-ne la viabilitat i confirmada la viabilitat de la modificació,
aquesta Alcaldia va demanar als Serveis tècnics municipals la redacció dels documents tècnics
necessaris per portar davant del Ple la modificació esmentada.

informe jurídic sobre la

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària va acordar, en data 13 de febrer de 2019, aprovar
inicialment la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal de Bell-lloc d’Urgell per
modificar el paràmetre d’ocupació de la Clau 6 i les seves subclaus, sense augmentar
l’edificabilitat màxima admesa.
Per donar compliment a l’acord de Ple, l’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública, pel
termini d’un mes, mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm.
40 de data 26 de febrer de 2019, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7844 de data
1 d’abril de 2019, en el diari SEGRE de data 22 de febrer de 2019 i a través del web municipal
www.bell-lloc.cat; així mateix, es va donar tràmit d'audiència als Ajuntaments l'àmbit territorial dels
quals limita amb l'àmbit de modificació. També es van demanar els informes als organismes
afectats per raó de les seves competències.

Número: 2019-0017 Data: 20/12/2019

La secretària interventora va emetre en data 05 de febrer de 2019
legislació aplicable i la tramitació a seguir.

ACTES DE PLENS 2019

Els serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell han redactat el projecte de modificació
puntual de les Normes Urbanístiques del POUM de Bell-lloc d’Urgell per regular el paràmetre
d’ocupació de la Clau 6, en format paper i digital, que van ser rebuts en data desembre de 2018.

S’han rebut els informes sol·licitats als diferents organismes: Direcció General de Transports i
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya de data 20/03/2019, Direcció General d’Aviació Civil del
Ministeri de Foment de data 17/05/2019, Serveis Tècnics Vies i Obres de la Diputació de Lleida de
data 19/07/2019, Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya de
data 30/05/2019; quedant incorporats a l’expedient.
Atès que s’ha incorporat a la proposta d’aprovació provisional determinacions dels informes
emesos pels organismes públics.
En data 6 de novembre de 2019, la secretària interventora ha emès informe jurídic, que consta
incorporat a l’expedient.
La justificació de la modificació es fonamenta en que la regulació actual, el percentatge d’ocupació
que estableix el POUM vigent, és reduït en relació a la demanda d’habitatges en planta baixa ,
ateses les circumstàncies de caire econòmic i d’accessibilitat, i considerant que en municipis de la
comarca aquests percentatge d’ocupació oscil·len entre el 40 i el 50%, en funció de la parcel·la
mínima, pel que es considera justificable el seu increment.
La modificació puntual que es proposa no suposa canvis significatius en els paràmetres bàsics que
el planejament general defineix per al conjunt del municipi.
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Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.

Atès que l’article 97.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei d'urbanisme (en endavant TRLU), assenyala que “Les propostes de modificació d’una figura
de planejament urbanístic han de raonar i justificar la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb
relació als interessos públics i privats concurrents. L’òrgan competent per aprovar la modificació ha
de valorar adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa,
ha de denegar-la.”

De conformitat amb el que es disposa en l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i en els articles 22.2.c) i 47.2.ll)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local, el qual l’òrgan competent per
resoldre sobre l’aprovació provisional del Pla és el Ple i l’acord d’aprovació provisional s’ha
d’adoptar per majoria absoluta.
I a la vista del document tècnic elaborat pels serveis tècnics municipals redactor de la modificació
del planejament urbanístic municipal, i de tot allò que s'ha exposat anteriorment; aquesta Alcaldia
proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent

Número: 2019-0017 Data: 20/12/2019

Atès que la disposició addicional vuitena, apartat 6, punt c) de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, regula les regles pel que fa a
l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic i, la modificació puntual del document
tècnic Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bell-lloc d’Urgell, en referir-se únicament a sòl
urbà, no procedeix el tràmit d’avaluació ambiental.

ACTES DE PLENS 2019

Atès que la present modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal es redacta i es tramita en
base a l’article 96 del TRLU, segons el qual: “La modificació de qualsevol dels elements d’una
figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la
formació, amb les excepcions que s’estableixin per reglament i les particularitats següents: .../...”.

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Bell-lloc d’Urgell per modificar el paràmetre d’ocupació màxima de la Clau 6 i les seves subclaus,
sense augmentar l’edificabilitat màxima admesa de les normes urbanístiques, en els termes que
consten en l’expedient.
Segon.- Trametre la documentació de l’expedient diligenciat de modificació del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Bell-lloc d’Urgell a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb la
finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
No obstant això, el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, com bé es parla als antecedents, aquesta modificació i la següent, la del punt
tres, es van iniciar a principis d’aquest any a petició d’un particular, i es va valorar que era
beneficiosa tant pel poble com pel sector Nord-Est, que és on està ubicada aquesta parcel·la, ja
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ACORD:

vam votar a favor, al seu dia la tramitació, tant en Junta de Govern com en Ple, per tant el nostre
vot, tant en aquest punt com en el següent serà favorable.

Sotmesa a votació la proposta d'aprovació provisional de la modificació del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal, aquesta s’aprova per unanimitat dels membres presents en la sessió, dels
11 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.
4 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. Miquel Amorós, Sr. Enric
Cerqueda.

Número: 2019-0017 Data: 20/12/2019

Votacions

ACTES DE PLENS 2019

Sra. Rosa Mª Buira, per part nostra, com hem llegit abans als antecedents i com ha comentat el
Carles, aquest punt ja va ser, la proposta inicial d’aquesta sol·licitud ja es va fer el 13 de febrer del
2019, donada que aquesta modificació beneficia a algunes persones concretament i no perjudica a
ningú, doncs ja igualment com vam fer al seu moment vam votar favorablement, i lògicament ara
des de l’equip de govern continuem votant favorablement, només afegir el nostre compromís
d’intentar agilitzar el màxim possible els tràmits perquè això, aquesta aprovació pugui ser definitiva
el més aviat possible, per tant tot el nostre suport també.

El municipi de Bell-lloc d’Urgell compta amb un Pla d’ordenació urbanística municipal (en
endavant, POUM) que va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Lleida en
data 8 de setembre de 2005, verificat pel Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en data 8 de
novembre de 2005 i ordenada la seva publicació en data 24 de novembre de 2005 per la Comissió
Territorial d’Urbanisme i publicat al DOGC en data 4 de gener de 2006.
Així mateix, el municipi de Bell-lloc d’Urgell compta amb un Pla parcial d’ordenació del sector
Nord-est aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en la sessió de
12/6/2002, publicat en el DOGC de data 23/9/2002. Aquest Pla Parcial va ser modificat per acord
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 19 de gener de 2006 i publicat al DOGC
en data 17 de març de 2006.
En data 20 de setembre de 2018 amb registre d’entrada núm. 1185 de l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell, el Sr. A. M. S. va presentar sol·licitud de modificació puntual del POUM de Bell-lloc
d’Urgell i del Pla Parcial Urbanístic del Sector Nord-Est en el sentit d’augmentar el % d’ocupació
de les parcel·les però respectant la resta de paràmetres urbanístics.
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TERCER.- Expedient 29/2019. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA
PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR NORD-EST PER MODIFICAR EL
PARÀMETRE D’OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA CLAU 13, SENSE AUGMENTAR
L’EDIFICABILITAT MÀXIMA ADMESA.

La Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària de data 2 d’octubre de 2018 es va mostrar
favorable a tramitar aquesta proposta de modificació del planejament general i derivat del municipi
de Bell-lloc d’Urgell.

En data 5 de febrer de 2019 la Secretària intervenció municipal ha emès informe sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
El Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en sessió ordinària de data 13 de febrer de 2019, va
aprovar inicialment la modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector Nord-est per modificar el
paràmetre d’ocupació de la Clau 6 i les seves subclaus, sense augmentar l’edificabilitat màxima
admesa.
Per donar compliment a l’acord de Ple, l’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública, pel
termini d’un mes, mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm.
40 de data 26 de febrer de 2019, en el diari SEGRE de data 22 de febrer de 2019 i a través del
web municipal www.bell-lloc.cat. També es van demanar els informes als organismes afectats per
raó de les seves competències.

Número: 2019-0017 Data: 20/12/2019

Els Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell han redactat el projecte de modificació
de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bell-lloc d’Urgell per
regular el paràmetre d’ocupació de la Clau 6, i a la vegada, el projecte de modificació puntual del
Pla Parcial del Sector Nord-est per regular el paràmetre d’ocupació de la Clau 13, que van ser
rebuts en data desembre de 2018.

ACTES DE PLENS 2019

Un cop feta la consulta prèvia als serveis tècnics de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya per conèixer-ne la viabilitat i confirmada la viabilitat de la modificació,
aquesta Alcaldia va demanar als Serveis tècnics municipals la redacció dels documents tècnics
necessaris per portar davant del Ple la modificació esmentada.

Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.

En data 23 d’octubre de 2019, els serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell han
redactat el document tècnic per a l’aprovació provisional.
En data 6 de novembre de 2019, la secretària interventora ha emès informe jurídic, que consta
incorporat a l’expedient.
Atès que la disposició addicional vuitena, apartat 6, punt c) de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, regula les regles pel que fa a
l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic i, la modificació puntual del document
tècnic Pla Parcial Urbanístic Sector Nord-est, en referir-se únicament a sòl urbà, no procedeix el
tràmit d’avaluació ambiental.
De conformitat amb el que es disposa en l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i en els articles 22.2.c) i 47.2.ll)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local, el qual l’òrgan competent per
resoldre sobre l’aprovació provisional del Pla és el Ple i l’acord d’aprovació provisional s’ha
d’adoptar per majoria absoluta.
A la vista de tot allò que s'ha exposat anteriorment; aquesta Alcaldia proposa al Ple de
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No s’han rebut els informes sol·licitats als diferents organismes, doncs ha transcorregut el termini
d’ un mes de què disposaven per emetre’l, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg.

l’Ajuntament, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar provisionalment la proposta de modificació del Pla Parcial Urbanístic del sector
nord-est del municipi de Bell-lloc d’Urgell per modificar el paràmetre d’ocupació màxima de la Clau
13, sense augmentar l’edificabilitat màxima admesa, en els termes que consten en l'expedient.
Segon. Trametre la documentació de l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Ramon Consola, aquesta va lligada amb l’altra, primer s’ha de modificar el POUM, i
després s’ha de modificar el Pla Parcial.
Sr. Carles Palau, el mateix que hem dit abans.
Sra. Rosa Mª Buira, nosaltres igual, estem totalment d’acord, és un requisit, primer s’ha d’aprovar
una cosa i acte seguit l’altra, per tant, hi estem d’acord.
Votacions

Número: 2019-0017 Data: 20/12/2019

Debat

ACTES DE PLENS 2019

No obstant això, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

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

QUART.- Expedient 604/2019. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
BELL-LLOC D’URGELL AL PLA ESTRÀTEGIC COMARCAL DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ DEL PLA D’URGELL 2018-2022.
Atès que els governs locals es troben davant de la necessitat d’analitzar, definir i executar accions
que permetin donar resposta als problemes que tenen les economies locals i afavorir el seu
desenvolupament en un sistema cada vegada més globalitzat. Tot això implica respondre a
multitud de qüestions relacionades amb l’estratègia que cal seguir i amb com s’ha
d’instrumentalitzar la política de desenvolupament.
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Sotmesa a votació la proposta d'aprovació provisional de la modificació del Pla Parcial Urbanístic
del Sector Nord-Est de Bell-lloc d'Urgell, aquesta s’aprova per unanimitat dels membres presents
en la sessió, dels 11 que legalment la composen, el qual representa el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

Atès que la planificació estratègica aplicada al territori és aquella que tracta d’establir un conjunt
d’objectius duna organització territorial a llarg termini i definir les actuacions que permetran assolir
els objectius esmentats.

Atès que l’inici en l’estratègia territorial de desenvolupament econòmica va començar l’any 2000
quant es va redactar un “Anàlisis socioeconòmica del municipi” mitjançant el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació APLOELL.
Atès que posteriorment, l’any 2001, es va sol·licitar al Departament de Treball una subvenció dins
l’ORDRE de 30 de març de 2001, de foment del desenvolupament local i dels agents d’ocupació i
desenvolupament local, una subvenció per la contractació d’un AODL conjuntament amb la
documentació sol·licitada, s’adjuntà el primer Pla d’Actuacions de Promoció Econòmica anomenat
”Anàlisis socioecòmica. Condicionants per a la Creació d’Ocupació i Pla d’Actuacions de Bell-lloc
d’Urgell”.
Atès que l’any següent, el 2002 amb la renovació de prorroga del segon any de l’AODL, és va
desenvolupar el nou “Pla d’Acció de Bell-lloc d’Urgell”, un document de planificació estratègica
aprovat conjuntament amb tota la documentació que es demanava per sol·licitar aquesta
renovació.
Atès que amb aquests diferents documents estratègics, es va començar a desenvolupar
l’estratègia de promoció econòmica del municipi i fins l’actualitat, essent un servei supramunicipal
essencial i estratègic per la nostra comarca.
Atès que des de l’any 2001, l’àrea de promoció econòmica i desenvolupament local de
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell ha estat entitat acreditada i homologada del Servei d’Informació i
Orientació Autoempresa del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.
Atès que des de l’any 2008 i fins el 2012 l’àrea de promoció econòmica i desenvolupament local
de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell va formar part com entitat de la Xarxa Inicia per a la Creació
d’Empreses impulsada per la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom
del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya desenvolupament accions de foment i
acompanyament a la creació d’empreses, formació, etc.
Atès que des del 2013 i fins l’actualitat l’àrea de promoció econòmica i desenvolupament local
forma part de la Xarxa Catalunya Emprèn del Servei d’Emprenedoria del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya com entitat agrupada conjuntament amb el Consell
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Atès que el municipi de Bell-lloc d’Urgell des del 2001 treballa estratègicament per consolidar un
marc per un desenvolupament econòmic sostenible i intel·ligent, tecnològicament adaptat,
socialment inclusiu, creant ocupació i, en definitiva, per la millora del benestar de tots. Des de l’any
2001, l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell compta amb una àrea de promoció econòmica i
desenvolupament local amb un abast territorial local i comarcal.
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Atès que dotar-se d’una estratègia és el mitjà per integrar la diversitat dels recursos en la recerca
d’objectius coherents, i es mostra com la manera adequada de plantejar el desenvolupament. De
fet, les polítiques de desenvolupament volen donar coherència en el marc d’una estratègia
territorial impulsada des del propi territori a les accions en àmbits sectorials molt diversos que
tenen impacte en la generació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació protagonitzades pels
seus agents públics i privats.

ACTES DE PLENS 2019

Atès que a planificació estratègica adopta per tant, una visió global, integrada i prospectiva de la
dinàmica i dels problemes del territori on s’intervé i esdevé una eina coherent amb els objectius de
les polítiques de desenvolupament local.

Comarcal del Pla d’Urgell mitjançant conveni prestant serveis a tota la comarca d’informació i
orientació, assessorament, formació, accés al finançament, viver d’empreses i projectes TIC.
Atès que des del 2011, l’àrea de promoció econòmica i desenvolupament local mitjançant la
Incubadora d’Empreses d’Innovació Agrometal·lúrgica de Bell-lloc d’Urgell forma part de
CREAMED, la xarxa de vivers d’empresa de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

Atès que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell va encarregar l’elaboració d’un Pla Estratègic de
Desenvolupament del Pla d’Urgell adaptat a la realitat i necessitats de la comarca.
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell reunit en sessió ordinària de data 28
d’octubre de 2019 va aprovar el pla estratègic de desenvolupament econòmic i d’ocupació del Pla
d’Urgell 2018-2022. Aquest acord va ser notificat a tots els municipis de la comarca del Pla
d’Urgell.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple d’aquest Ajuntament, l’adopció del següent
ACORD:

Número: 2019-0017 Data: 20/12/2019

Atès que aquest rol de l’administració local de Bell-lloc d’Urgell, la més pròxima als ciutadans i
ciutadanes prové d’una experiència dilatada i d’un coneixement de fa molts anys iniciada el 2001,
demostra que la proximitat dels governs municipals de Bell-lloc d’Urgell a les necessitats reals
dels seu àmbit territorial local i comarcal, ha comportat que en les darreres anys, s’hagi invertit en
equipaments i infraestructures lligades directament al desenvolupament econòmic (Incubadora
d’Empreses, Polígon d’Activitats Econòmiques, punt TIC, etc.)

ACTES DE PLENS 2019

Atès que des del 2012 l’àrea de promoció econòmica i desenvolupament local mitjançant la
Incubadora d’Empreses d’Innovació Agrometal·lúrgica de Bell-lloc d’Urgell forma part de la Xarxa
de Centres d’Empreses Innovadores de Lleida.

Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, per al seu coneixement i
efectes.
Tercer. Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per signar els documents
necessaris referents a aquest acord.
No obstant, el Ple d’aquest Ajuntament decidirà allò que cregui oportú.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Ramon Consola, això és un Pla estratègic que ja estava fet, el Consell l’ha aprovat ara
i nosaltres ens hem d’adherir.
Sr. Carles Palau, nosaltres no ens podem oposar a l’aprovació d’aquest projecte, d’aquest
document perdó, tot i que aquest document ha nascut malament, o va néixer malament al seu dia,
la seva redacció que la va fer el Consell Comarcal cap allà al 2016, no hi va participar cap
Ajuntament, tant sols es va contractar a una empresa privada que el va elaborar, sense tenir en
compte cap dels ajuntaments de la comarca, es va elaborar al 2016 amb una subvenció que tenia
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Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell al Pla estratègic comarcal de
desenvolupament econòmic i d’ocupació del Pla d’Urgell 2018-2022, que consta incorporat a
l’expedient.

el Consell Comarcal i es va deixar en un calaix, perquè qui ho va fer potser no se’l va creure o no li
veia una cosa pràctica, ara corrents i de pressa el Consell Comarcal s’ha donat comte que si es té
aquest Pla Estratègic, si està aprovat doncs això beneficia als ajuntaments de que puguin obtenir
més puntuació alhora de demanar les subvencions del PUOSC i per això s’ha decidit aprovar-lo,
ara corrents i de pressa després de tenir-lo més de dos anys guardat en un calaix.

Sra. Rosa Mª Buira, no es pot explicar gran cosa més, la realitat és aquesta que el Pla va néixer al
seu moment, el van guardar en un calaix i ara a instàncies dels ajuntaments de la comarca s’ha
decidit aprovar-lo, com diu el Ramon segurament no va néixer com havia de néixer i potser la
finalitat no la van veure clara de que és el que passaria amb aquest Pla però si serveix en aquests
moments per aconseguir subvencions a tots els ajuntaments del Pla, doncs ja fa alguna cosa
positiva, a partir d’aquí si en pot fer més, doncs ja es veurà al llarg del temps, també dura un parell
d’anys més, dura del 2018 al 2022 em sembla que és, estem pràcticament al 2020, estem a la
meitat, per tant no podrà fer gaire mal ni bé, si comença fent bé, perquè ens ajuda als ajuntaments
del Pla d’Urgell a aconseguir subvenció doncs ja ha fet una cosa positiva, i a partir d’aquí doncs
esperem que quan s’hagi de renovar al 2022, doncs poder dir i aportar tots els ajuntaments i que
surti un Pla una mica més a gust de tothom i amb uns objectius més marcats, però en principi
doncs ja és una part positiva que ens pugui ajudar a aconseguir subvencions. Per tant nosaltres si
que estem d’acord.
Votacions
Sotmesa a votació la proposta d'adhesió de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell al Pla Estratègic
Comarcal de Desenvolupament Econòmic i d'Ocupació del Pla d'Urgell 2018-2022, aquesta
s'aprova per majoria absoluta dels membres assistents.
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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Alcalde, Sr. Ramon Consola, per al·lusions, si que és cert que s’ha aprovat per a que tots els
ajuntaments de la comarca puguin treure’s subvencions, per tant jo crec que és una cosa positiva.
Una altra cosa serà que el Pla estigui bé o mal redactat però si el Pla no s’aprova tota la vida
estarà mal redactat, ara aquest Pla una vegada està aprovat, es poden fer esmenes i es pot anar
modificant, per tant jo penso que per córrer primer s’ha de saber caminar, si no sé sap caminar no
es pot córrer i penso que ara hem començat a caminar, si està dins en un calaix un Pla està
sempre tancat, no serveix per a res, ara de moment està damunt de la taula, algú potser en algun
moment el continuarà tirant endavant com molts plans s’han aprovat, aquí i a molts llocs, però bé
si aquest Pla d’inici ja serveix per a que tots els ajuntaments de la comarca del Pla d’Urgell es
puguin gaudir jo crec que ja neix bastant bé, no perdrem pas les subvencions per culpa de no
aprovar el Pla.
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Nosaltres ens abstindrem perquè principalment el nostre vot no condiciona l’adhesió a aquest Pla
Estratègic doncs l’equip de govern ja té vots suficients com per aprovar aquesta adhesió però
nosaltres el que volem amb aquesta abstenció és criticar la manera com s’ha elaborat aquest Pla
Estratègic per part del Consell Comarcal i com s’ha aprovat o es vol aprovar per a que els
ajuntaments es puguin adherir.

ACTES DE PLENS 2019

Que és el que creiem nosaltres, primer de tot que ningú es creu el que diu aquest Pla, perquè sinó
s’hagués aprovat al moment que es va redactar i difícilment s’aprovarà, per tant estem aprovant un
document per cobrir l’expedient, que això evidentment beneficiarà alhora de demanar
subvencions, i ens donarà més puntuació, però creiem de que aprovar els documents amb aquest
objectiu, és senzillament llençar els diners dels contribuents que s’han gastat alhora de redactar-lo.

Abstencions:
4 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. Miquel Amorós, Sr. Enric
Cerqueda.

Atès la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria única per a la
concessió de subvencions d'ambdues línies de finançament del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya per al període 2020-2024.
Atès la Resolució PRE/2302/2019, de 5 de setembre, per la qual s'amplia el termini de presentació
de sol·licituds de subvenció de la convocatòria efectuada per la Resolució PRE/2257/2019, de 25
de juliol, per la qual s'obre la convocatòria única per a la concessió de subvencions d'ambdues
línies de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024
(PUOSC)
Atès les memòries dels Projectes Rehabilitació de l’edifici de ““La Costereta”” com a nou
espai d’administració de totes les àrees de l’Ajuntament i de concentració dels serveis
públics compartits (Memòria justificativa 1 per subvenció per a projectes d’Inversions i memòria
justificativa 2 per subvenció per a projectes d’Acció Territorial) i la de Coberta de la Pista
Esportiva Exterior Municipal (Memòria justificativa 3 per a projectes d’Acció Territorial)
elaborades pel Sr. Roger Bosch i Batlle, Tècnic de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
Atès les memòries valorades dels Projectes Rehabilitació de l’edifici de ““La Costereta”” com
a nou espai d’administració de totes les àrees de l’Ajuntament i de concentració dels
serveis públics compartits i la de Coberta de la Pista Esportiva Exterior Municipal elaborades
pels tècnics del Consell Comarcal del pla d’Urgell, el Sr. Josep Bergadà Pujades, Arquitecte i el Sr.
Mario Campos Romero Arquitecte Tècnic.
FONAMENTS DE DRET
Els articles 22.2. e) i ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
article 52.2. f) i o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el següent
ACORD:
Primer.- Aprovar la participació i la concurrència a la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya per al període 2020-2024, aprovada per Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol,
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Atès el Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024.
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ANTECEDENTS

ACTES DE PLENS 2019

PUNT D’URGÈNCIA: CINQUÈ.- APROVACIÓ DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ I
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DELS PROJECTES QUE ES PRESENTARAN AL PUOSC (Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) 2020-2024

publicada al DOGC núm. 7951 de data 02/09/2019 d’acord amb les bases reguladores i d’execució
del PUOSC publicades al DOGC núm. 7925 de data 25/07/2019.
Segon.- Incloure en la sol·licitud de subvencions les següents actuacions:

Tercer.- Aprovar les memòries tècniques, pressupostos i plànols dels projectes titulats:
Rehabilitació de l’edifici de ““La Costereta”” com a nou espai d’administració de totes les àrees de
l’Ajuntament i de concentració dels serveis públics compartits, i Coberta de la Pista Esportiva
Exterior Municipal, que es presentaran d'ambdues línies de finançament del Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya per al període 2020-2024.
Quart.- L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell es compromet a habilitar crèdit suficient per finançar els
projecte plantejats en el cas que els mateixos resultin seleccionats en aquesta convocatòria.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per tal de fer executius
aquests acords.

Número: 2019-0017 Data: 20/12/2019

b) Línia de subvencions per a acció territorial a municipis petits: Rehabilitació de l’edifici de
““La Costereta”” com a nou espai d’administració de totes les àrees de l’Ajuntament i de
concentració dels serveis públics compartits, amb un pressupost d’execució per contracta
de 575.031,55 euros, es sol·licita una subvenció per import de 120.000 euros, any 2022.
Coberta de la Pista Esportiva Exterior Municipal, amb un pressupost d’execució per
contracta de 150.017,72 euros, es sol·licita una subvenció per import de 120.000 euros,
any 2022.

ACTES DE PLENS 2019

a) Línia de subvencions per a inversions: Rehabilitació de l’edifici de ““La Costereta”” com a
nou espai d’administració de totes les àrees de l’Ajuntament, amb un pressupost
d’execució per contracta de 575.031,55 euros, es sol·licita una subvenció per import de
250.000 euros, any 2022.

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, primer de tot aquest punt que estem debatent ara, ens han passat ara l’acord
que s’ha d’aprovar, la documentació ens la van passar ahir, és una documentació complexa i
evidentment no hem tingut temps d’estudiar-la amb la minuciositat que es mereix i això ja comença
a ser costum d’aquest equip de govern, d’obligar-nos a prendre decisions importants sense
donar-nos ni tota la informació necessària i a més a més a correcuita i amb presses.
Avui ens demana que aprovem dos memòries valorades sense tenir tota la informació amb la poca
que ens han passat, ens l’han passat tard i amb errades, ja sé que ens dirà que les van acabar de
fer ahir o abans d’ahir, però bé jo recordo o informo que hi ha alguna errada amb aquesta
documentació que ens han passat.
Aquesta és una decisió molt important pel poble i nosaltres creiem que s’ha de buscar una solució
de consens. Volem que hi hagi una solució pel problema de l’Ajuntament, però també volem que
s’acordi entre tots i totes, i si convé fer una consulta pel poble i que el poble decideixi si volen
conservar aquest edifici tradicional on ha sigut tota la vida l’Ajuntament i reformar-lo o si preferim
canviar-lo en una ubicació nova com és la proposta que porta l’equip de govern ara damunt de la
taula i creiem que això és prou important com per intentar buscar un consens cosa que de moment
no s’ha fet.
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Debat

Per les formes que estan tenint des de que han iniciat la legislatura és el que hauríem de fer, però
nosaltres tenim sentit de responsabilitat, tenim sentit de poble i tot i que no combreguem amb la
seva manera d’actuar no ens oposarem a aquests projectes, ara bé com que tampoc se’ns ha
donat la oportunitat de poder opinar, de poder proposar millores o de poder proposar altres punts
de vista sobre aquests dos projectes, el que si intentarem és fer algun tipo d’aportació una vegada
estiguin aprovats, perquè el que se planteja ara és un dubte, en l’acord que ens ha llegit l’Alcalde i
la Secretària, aquí es diu d’aprovar les memòries tècniques que nosaltres no les hem vist i el meu
dubte és primer si existeixen aquestes memòries tècniques i segon si no hi ha d’haver una
exposició pública tant de les memòries tècniques com dels pressupostos i els plànols que aquí no
se’n parla res en aquest acord. Aquests és algun dels dubtes que se’ns apareix ara amb la lectura
superficial que hem fet ara de l’acord i la lectura superficial de la documentació que ens ha passat.
Llavors lo que li demanaria és si existeixen aquestes memòries tècniques i si ha d’haver una
exposició pública.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, com vostè sap, no hem tingut temps de mirar res, m’ha dit que hi ha
faltes d’ortografia que hi havia?
Sr. Carles Palau, he dit que hi ha errades.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, errades, m’ha explicat casi tècnicament com són els plànols, perquè
s’ha mirat despatx per despatx, és a dir vostè ha mirat amb profunditat. El PUOSC, la partida
aquesta que marca el PUOSC ha sigut una normativa molt restringida i amb un temps molt curt,
per tant si haguéssim hagut de fer una pregunta estesa a tot el poble, segurament l’haguéssim
perdut. Estem parlant d’una subvenció de casi 400.000 euros de subvenció que el poble de
Bell-lloc entenc que no se la pot deixar perdre. Hem hagut de treballar molt durament i molt
ràpidament per poder avui fer això i sàpiga una cosa avui si volíem això no calia ni que passes pel
Ple, es podia firmar per Decret d’Alcaldia però nosaltres com que som gent transparent i volem que
participi tothom i vostè pugui dir la seva i així ho ha pogut dir, doncs l’hem volgut passar pel Ple i
sàpiga que sí anem amb presses que jo i la Secretària quan acabi el Ple ens quedarem per poder
enviar els documents, perquè demà s’acaba el termini i ahir a la una, el mateix que a vostès vam
rebre jo i tots els meus companys tota la documentació i si vol hi ha el registre de l’Ajuntament i
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Ens torna a demanar un xec en blanc i a canvi no ens donen cap explicació, això el que ens fa
pensar és que vostès la intenció que tenen és que nosaltres en veiem obligats a votar en contra de
l’aprovació d’aquests dos documents que ens presenten avui aquí i de la petició de la subvenció al
PUOSC.
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Tampoc ens agrada la distribució de plantes que presenta a l’edifici de “La Costereta”, per exemple
trobem vàries deficiències, no hi ha cap àrea reservada a l’arxiu municipal, vostès van votar en
contra de la cessió en comodat de la cessió de l’arxiu comarcal i van dir que s’havia de fer era
arreglar un lloc digne per guardar la història escrita del poble i veiem que als plànols que ens han
passat no hi ha cap lloc reservat a l’arxiu, tampoc hi ha cap lloc reservat a recepció ni al personal
d’administració, com també trobem a faltar alguna ocupació per algun altre treballador de
l’Ajuntament.

ACTES DE PLENS 2019

Senyor Alcalde, no ens pot demanar que prenguem una decisió amb presses quan vostès ja fa
mesos que saben el que volen fer, ja tenen al cap aquests projectes, si haguéssim pogut parlar
alguna vegada des de que vostès tenen la idea de tirar endavant aquests projectes doncs
nosaltres els hi haguéssim fet saber de que per nosaltres, per exemple, és més prioritari que es
faci un magatzem municipal que no pas ficar una teulada al frontó, amb tota la utilitat que pot
arribar a tenir la teulada al frontó, però en aquests moments estem pagant un lloguer pel
magatzem de la brigada municipal i si fem el magatzem abans de la teulada del frontó, doncs com
a mínim deixarem de gastar aquests diners que ens costa el lloguer del magatzem municipal, per
tant per nosaltres és més prioritari fer un magatzem que no pas una teulada al frontó.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, són això les memòries tècniques.
Sr. Carles Palau, llavors disculpi, aquí està mal redactat, al punt tercer s’ha de canviar, memòries
tècniques per les memòries justificatives.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, a vostès els hi ha arribat això.
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Sr. Carles Palau, dos coses només, aquí estem parlant de memòries tècniques, les memòries
tècniques nosaltres no les hem vist, nosaltres només hem vist unes memòries justificatives.

ACTES DE PLENS 2019

veurà les sortides, hem hagut de treballar, les memòries, aquí hi ha les memòries que li vam enviar
a vostè, els plànols no fan falta, és un esborrany del plànol, el PUOSC ja ho contempla, més li diré,
una vegada acabada l’obra, si és que ens l’aproven, no cal ni presentar plànols, els plànols només
són per la part tècnica, i es pot arribar a modificar alguna de les habitacions. Perquè s’ha ajustat
els plànols que hi ha amb les memòries tècniques, perquè el que val són aquestes memòries, les
que té vostè, i aquí explica amb els tres punts que ens agafem per poder arribar als 400.000 euros
de subvenció, són tres punts que són vitals i Bell-lloc els compleix, tenim una oficina de
desenvolupament econòmic, tenim una àrea TIC que està donant servei supramunicipal igual que
l’oficina, tenim un Jutjat aquí a Bell-lloc que està donant un servei supramunicipal, tenim una
entitat de Serveis Socials que també dona servei supramunicipal, tenim un Ajuntament, que això
també ho diu, que és obsolet, sobretot està en il·legalitat, perquè no té accés a les persones amb
disminució de minusvalia, no es pot ficar un ascensor, és a dir complim tot el que diu els
paràmetres i s’ha hagut de fer tota la memòria descriptiva justificant els paràmetres i com serà el
nou edifici, que aquest edifici serà un edifici energètic, és a dir podrà ser autosuficient
energèticament, per tant aquí son les memòries, a partir d’aquí els plànols ja vindran al seu dia,
però estem parlant, que estem parlant d’aquí dos anys; ara primer el que hem de fer és a veure si
podem aconseguir 400.000 euros i aquesta és la normativa que marca el PUOSC i en quinze dies
ho hem hagut de tancar.

Sr. Carles Palau, això no és una memòria tècnica.

Sr. Carles Palau, aquí parla memòries tècniques, pressupostos i plànols. Pressupostos s’ha rebut,
plànols s’ha rebut i s’ha rebut una memòria justificativa que es nombra als antecedents, però
memòria tècnica no s’ha rebut cap.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, si aquesta.
Sr. Carles Palau, llavors perquè fica memòria tècnica quan ha de ficar memòria justificativa?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, aquesta és una memòria justificativa que tècnicament s’explica el
perquè s’ajusta al plànol.
Sr. Carles Palau, tècnicament pot dir el que vulgui, però si aquí estem parlant de memòria tècnica i
als antecedents fica memòria justificativa és un document però no parlem del mateix.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, parlem de dos documents, els arquitectes li han passat el
plantejament amb els imports, tècnicament això ja et valida i t’han de donar l’import que puja
l’edifici, vostès tenen una quantitat que valida el cost, i per l’altre cantó tenen un plànol d’ubicació
amb els diferents despatxos que vostè ha dit que potser falta l’arxiu o falta no sé que, per tant això
és una memòria tècnica o no és una memòria tècnica això.
Sr. Carles Palau, com a document de memòria tècnica, aquí parla de...

15

Codi Validació: 3PLYXEG4FS3E5DGJ3MLLPJTK2 | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 38

Alcalde, Sr. Ramon Consola, aquí hi és amb els imports que puja l’obra.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo li pregunto això és una memòria tècnica o no és una memòria
tècnica?
Sr. Carles Palau, per mi no. Jo reconec que tinc uns pressupostos, jo reconec que tinc uns plànols
i vostè aquí parla d’un tercer document que és memòria tècnica.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, això és la memòria tècnica el document aquest.
Sr. Carles Palau, aquí no està ben redactat això.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, no.
Sr. Carles Palau, aquí ho diu “Atès la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s'obre
la convocatòria” per tant han tingut mesos per decidir, una altra cosa és que els tècnics no hagin
tingut prou temps per fer totes les peticions de tots els ajuntaments. Nosaltres li vam preguntar al
Ple passat que volia fer pel PUOSC i vostè ens va dir que ho estava pensant.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, miri jo fa com a quinze o vint dies que els tècnics de Governació van
anar al Consell Comarcal i van reunir als alcaldes per explicar-los-hi com s’havia d’ajustar el
PUOSC, avui el 95 % d’ajuntaments estan tancant això, avui.
Sr. Carles Palau, jo dic el que diuen els antecedents, senyor Alcalde, que el 25 de juliol es va obrir
la convocatòria.

Número: 2019-0017 Data: 20/12/2019

Sr. Carles Palau, vostès tenen des del juliol que saben que s’ha obert aquesta convocatòria i el
que diu les bases, el 25 de juliol ho diu als antecedents.

ACTES DE PLENS 2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, doncs deu estar mal redactat, no ho sé, jo li dic que això d’aquí és
tota la documentació que tenim, la que s’enviarà i la que s’ha d’enviar.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo li dic que no.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, pues segurament.
Sr. Carles Palau, o sigui estem votant un acord, on hi ha una cosa que no està bé, i els
antecedents estan malament, segons vostè.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, estem votant demanar una ajuda de 400.000 euros.
Sr. Carles Palau, correcte, ja li hem dit que no ens oposarem, amb això estem d’acord però li estic
dient que ens està fent votar uns documents ens està fent votar corrents i de pressa, no hem pogut
parlar, no hem pogut discutir sobre una cosa que és important i vostè ho diu és una inversió de
400.000 euros que el poble no pot perdre; ara mateix m’està dient que els antecedents estan mal
redactats, estem dient que aquí parla de memòries tècniques quan hauria potser de parlar de
memòries justificatives, que ens està fent votar senyor Alcalde.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, vostè voti el que vulgui.
Sr. Carles Palau, jo voto el que presenta vostè.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no escolti, si al mes de juliol s’hagués obert la convocatòria, segur
que avui a correcuita no aprovaríem això, ara bé si vostè creu que això està malament, doncs voti
lo contrari o no.
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Sr. Carles Palau, llavors aquí els antecedents estan malament.

Perquè volem fer un Ajuntament nou, doncs pel que ja s’ha apuntat aquí l’edifici que tenim
actualment, l’edifici que estem aquí, doncs és obsolet, no reuneix les condicions tècniques,
primera de totes no es pot accedir les persones que tenen mobilitat reduïda, per tant estem
discriminant a les persones que tenen una disminució, no és salubre, hi ha humitats, fa males
olors, la realitat és que és un edifici que ha donat el seu servei, ha donat un bon servei al poble,
però en aquests moments ja no ho dona, i necessitem un Ajuntament diferent, més a més pensem
que Bell-lloc se l’ha guanyat aquest Ajuntament, que Bell-lloc és un poble amb projecció de futur i
encara volem que ho sigui més, per tant no estar d’acord, la infraestructura l’edifici que tenim
actualment amb l’edifici que voldríem pel nostre poble, per tant és un altre motiu, però el principal
és que aquest edifici no reuneix les condicions tècniques, legalment no és un Ajuntament no és un
edifici públic que compleixi la normativa, per tant s’ha de fer nou.
Perquè hem escollit l’edifici de “La Costereta”, doncs perquè estem igual, “La Costereta” és un
edifici municipal també i que tampoc reuneix les condicions, és un edifici que se li ha de fer una
reforma en profunditat, tenim alguna petició d’alguna associació que diuen que aquell edifici no
reuneix les condicions i que no es troben segurs en aquell edifici i més després de les pluges que
hem tingut darrerament, per tant és un edifici que també cal fer-hi alguna cosa, a més és un edifici
que al seu moment, pensem que es va construir al 1902 ha donat un servei al poble, si els que ja
som una mica més anyossos doncs recordarem que ha tingut moltíssimes utilitats, va ser una
escola, ha sigut la biblioteca pública, va ser la primera llar d’infants que vam tenir a Bell-lloc doncs
al estar a l’edifici de “La Costereta”, ha estat consultori mèdic, ha sigut sala de ball, que avui
encara algú ho recordava, sala pel jovent, ha estat col·legi electoral durant molt temps, llar de
jubilats que encara hi és, un espai per les associacions, actualment també hi ha els jutjats i els
serveis socials, a més a més és un edifici emblemàtic pel nostre poble, per tant ens agradaria
conservar-lo, és un edifici emblemàtic que està en un lloc al mig del poble, al cor del poble podíem
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Dit això, no us hem consultat de veritat a la oposició, i aquesta vegada penso que està totalment
raonat i justificat, perquè nosaltres no ens hem amagat mai de que volíem fer, de quins eren els
nostres projectes, de fet els vam posar a exposició pública durant la campanya, vam dir que
volíem fer, quins eren els nostres projectes entre ells un Ajuntament nou, un Ajuntament nou en tot
moment vam dir i aquesta validació, aquesta consulta va arribar al punt màxim el 28 de maig, el 28
de maig tothom va poder dir si estava d’acord, en que nosaltres féssim un Ajuntament nou o amb
els projectes que portàveu vosaltres, majoritàriament perquè per això som sis i cinc,
majoritàriament la gent del nostre poble van decidir que els agradava més entre altres coses un
Ajuntament nou, per tant la consulta està fet, està feta i validada pel poble, per tant ho hem
consensuat posant-ho a exposició pública i fent que tothom es manifestés, majoritàriament han
decidit que volen un Ajuntament nou.
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Sra. Rosa Mª Buira, doncs bé, referent a la celeritat, realment és celeritat, nosaltres vam rebre els
informes exactament igual que vosaltres ahir al migdia, i bé jo el vaig tenir en mà ràpidament
perquè vaig venir aquí a l’Ajuntament a la una, però tots els meus companys el vam rebre al
mateix moment. Sabem que no hi ha hagut temps de revisar exhaustivament, en som molt
conscients, però per circumstàncies diverses, el que si és veritat és que fa molt pocs dies els
serveis tècnics van reunir als alcaldes i van explicar en que consistiria tot aquest PUOSC i hi ha
hagut una celeritat, independentment de quan estigués convocat la ordre i tot això que això serien
tota una sèrie de formulismes, jo penso que el que estem discutint avui aquí és si realment
Bell-lloc vol aprofitar aquesta subvenció de 400.000 euros i rebre que puguin arribar a Bell-lloc
independentment de quan s’han convocat o quan no s’ha convocat i de quins informes s’han posat
aquí, avui l’únic que estem fent és demanar la subvenció, a partir d’aquí fins al 2022 podem
continuar discutint com farem els plànols i que hi posarem i si posarem l’arxiu o no li posarem
l’arxiu, però avui del que es tracta és d’aprovar si volem rebre la subvenció o no la volem rebre.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, ja li agradaria a vostè poder anar dient pel poble que hem perdut una subvenció
de 400.000 euros.

L’objectiu de cobrir el frontó no és només per tenir-lo tapat i que els dies que plogui també hi
puguin anar a jugar, l’objectiu és que sigui un altre espai multi funcions i que ens doni molt joc
alhora de fer activitats al nostre poble, per tant faria com una mena de magatzem, perquè la idea
és que estigui condicionat, no només cobrir-lo sinó condiciona’l de manera que pugui ser un espai
tancat o més tancat o un espai més obert, però clar això també poc a poc s’anirà definint. La idea
és aquesta, a més a més el fet de que demanem els dos projectes és per intentar doncs que no
s’escapi res sinó que per alguna de les casualitats, al principi sembla que el projecte de
rehabilitació de l’edifici de “La Costereta” doncs té bastantes possibilitats de tirar endavant, però
clar amb l’administració tots sabem el que pot passar i quan estem parlant de diners i de molts
diners i de pressupostos, doncs de vegades l’administració també et diu no, no que ara no hi ha
tants per repartir.
Doncs si només presentem el projecte de rehabilitació de “La Costereta” i no ens donen la
subvenció dels 270.000 euros i més a més els 120 per l’altra sol·licitud, doncs podria ser que
només tinguéssim 100.000 euros i llavors l’aportació que hauríem de fer municipal per poder fer
realitat l’edifici de “La Costereta” que fos l’edifici aquest polivalent que inclogui l’Ajuntament, hauria
de ser molt important i potser si que l’Ajuntament es ressentiria i no hi arribaria, i llavors es podria
donar el cas que haguéssim de renunciar a aquesta subvenció perquè no tenim un altre projecte
per a fer, perquè els projectes que presentem ara són els que després es tindran en copmte, no
val el que quan presentem un projecte, després ens diguin que no, i diguem no és que ara en
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Perquè no fem un magatzem nou, perquè no fem un magatzem en lloc de cobrir el frontó,
pavelló-frontó, doncs nosaltres pensem que cobrint el frontó el que fem és donar-li també una multi
funció en aquell espai, a part de que sigui un espai per poder fer esport i a partir d’ara, o a partir de
quan es cobreixi doncs podran jugar a frontó tots els dies, encara que plogui, ja és una millora
seria una millora per aquell espai, doncs aquell espai pot tenir altres utilitats, hem parlat, no sé si
ho hem parlat, però tots ho tenim al cap l’època que s’han de fer les carretes dels reis, que estem
ja a tocar, l’any passat va haver una sèrie de problemàtica i aquest any continuem amb la mateixa
problemàtica, no tenim un espai prou digne, com per poder-hi encabir aquesta activitat, si cobrim
el frontó i més a més el condicionem d’una manera determinada doncs és un espai que s’hi pot fer
les carretes dels reis, és un espai que pot servir, tot i que volíeu estalviar el lloguer d’un magatzem,
doncs nosaltres el que volem estalviar és el lloguer d’una carpa a la Festa Major, si tenim el frontó
cobert, doncs ens estalviem la carpa, per tant també fem un estalvi, uns estalvien una cosa i uns
altres estalviem una altra, com sempre cada col·lectiu o cada equip tenim una visió de les coses,
aquí és una evidència més de que tenim unes visions diferents.

ACTES DE PLENS 2019

dir, també en un indret molt escaient, la Plaça Catalunya, al costat de l’església, molt fàcil d’accedir
amb força aparcaments, per tant que millor que instal·lar-hi un Ajuntament, donat que tenim dos
edificis que no reuneixen les condicions, aquest no és dient per l’Ajuntament s’haurien de fer
moltes reformes però també hem de reformar aquell, per tant donat que nosaltres sempre vam
proposar que volíem un Ajuntament nou i aquesta va ser la proposta que vam fer al poble, doncs la
nostra proposta i el nostre projecte és fer un Ajuntament nou a “La Costereta”, però no només
l’Ajuntament sinó tot una sèrie de serveis, serveis que són supramunicipals alguns i altres serveis
pel poble, com hem pogut veure al primer esborrany de plànols, doncs si, hi haurà un espai pel
jovent, que segurament ens hem deixat algun, l’arxiu, doncs pensem que si que hi ha d’haver un
arxiu, a correcuita i amb els primers plànols doncs no hi ha sigut però no són els definitius, com ha
dit el Ramon això és el primer esborrany, a partir d’aquí treballarem perquè no ens deixem res ni a
ningú, és un edifici prou gran com per poder-hi posar força coses, per tant aquest és el nostre
projecte i és un projecte que no l’hem portat amagat, l´hem ensenyat a tothom, perquè a nosaltres
ens agrada posar les cartes sobre la taula i no amagar les coses i en aquest cas en cap moment
ho hem amagat, sempre vam dir que volíem un Ajuntament nou i estem treballant per això, la
primera va ser l’aprovació del poble i la segona és començar a treballar en aquest sentit, i ara
estem al segon pas, estem començant a treballar per aconseguir un Ajuntament nou pel nostre
poble. Si aconseguim la subvenció doncs anirà perfecte, si no l’aconseguim doncs haurem
d’esperar una mica més i haurem de buscar altres coses per poder fer realitat aquest projecte.

Que vol dir això de la concurrència competitiva, hi ha diferents criteris és a dir, ha d’haver projectes
integrals, projectes que siguin supramunicipals, i dins d’aquests projectes ha d’haver uns
paràmetres que tu has de donar uns serveis, és a dir, que sigui un edifici eficient, que tu donis
serveis supramunicipals i cada paràmetre d’aquests et va donant punts, el màxim són 30 punts o
35, hi ha un munt de diners, llavors tota la gent o tots els municipis que tinguin més punts optaran
a tenir els diners, quan s’hagin acabat els diners, tots els que no arribin a aquests punts es
quedaran sense aquesta ajuda, per tant hem hagut de fer una memòria molt ajustada que s’ajusti
als punts en els quals s’ha basat aquestes bases del PUOSC i per això s’ha treballat tant, perquè
l’edifici nou que fem tingui els diferents serveis, perquè tampoc hi hagi males interpretacions,
perquè a vegades aquí es diu una cosa i al carrer es diu una altra, sapigueu que a l’Ajuntament
nou hi haurà, la llar de jubilats hi serà igual, nova, hi haurà un centre de dinamització pel jovent, hi
haurà el Jutjat serà supramunicipal, continuarà havent els serveis socials també hi continuaran
sent, i tots els serveis tècnics que tenim aquí a l’Ajuntament, faltaria més, i aquí a l’Ajuntament ja
estem donant uns serveis supramunicipals, que hem fet, des de aquí l’Ajuntament també tenim la
Incubadora d’Empreses que gràcies a això també ens ajuda a captar punts perquè estem
dinamitzant treball, perquè allí venen emprenedors nous els quals el dia de demà són treballadors
actius, tots aquests paràmetres s’han hagut, més que l’edifici en si, ara ja no valoren si l’edifici és
bonic, és vermell o és verd, ara el que valoren és que el servei que aquest edifici pugui prestar a la
societat, i això és el que s’ha valorat i això és el que hem treballat, però que alguna de les entitats,
que ara estan ubicades allà, poden estar tranquils perquè continuaran estan.
Sr. Miquel Amorós, jo volia fer diferents comentaris, primer de tot Rosa has dit, aquí el que fem és
votar si hem d’obtenir la subvenció, a veure estem votant obtenir la subvenció, però és una
subvenció lligada a uns projectes concrets, no votem que ens donin 500.000 euros, votem que ens
donin uns diners per fer unes coses concretes, això per començar.
Sra. Rosa Mª Buira, queda molt clar i a més és la manera de fer del PUOSC.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, perquè l’audiència ho entengui, mireu abans el PUOSC sortia
donaven una quantitat de diners a l’Ajuntament i l’Ajuntament se’l gastava amb el criteri que ell
creia més oportú en que s’ho havia de gastar, ara això no funciona així, ara hi ha la concurrència
competitiva, hi ha dos blocs, com molt bé ha dit la Rosa, uns diners que als ajuntaments de menys
de 5.000 habitants hi ha 80.000 euros que ja et toquen per força i després hi ha un altre apartat
que has de puntuar, que pots arribar fins als 120.000 que per això s’ha presentat per un cantó el
projecte de “La Costereta” i per altre cantó el projecte del frontó, perquè si no s’arriba al segon
almenys que tinguem els 120.000 euros.
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Continuem tenint clar que el nostre primer objectiu és la rehabilitació de “La Costereta” però el que
tenim clar també és que no volem deixar perdre cap oportunitat per Bell-lloc i que si no podem
aconseguir el de “La Costereta” doncs com a mínim que puguem aconseguir l’altre i fer realitat una
altra infraestructura, que també és necessària i que també millorarà les instal·lacions del nostre
poble, per tant tenim molt clar els objectius però no els hem amagat mai, tenim molt clar que és el
que volem fer, quins són els nostres projectes i sempre els hem ensenyat i els hem fet públics i a
més els hem validat en unes votacions, per tant penso que res més a dir en aquest aspecte,
nosaltres tenim clar quin es el nostre objectiu i perquè volem treballar i estem fent tots els passos
que fan falta per aconseguir aquest objectiu que en definitiva és millorar el nostre poble.

ACTES DE PLENS 2019

tenim un altre i en presentem un altre, no això no va, nosaltres si presentem un únic projecte,
l’administració ens diu que no ens donen aquests diners que només ens donen 100.000 euros i
que l’aportació municipal ha de ser de 400.000 i no hi arribem i valorem que no es pot fer, doncs
perdrem els 100.000, per això fem els dos projectes, perquè si per una d’aquelles casualitats no
ens donessin la subvenció grossa doncs que no perdem la petita i que la petita tinguem un altre
lloc on invertir-la, i tinguem un altre projecte que en definitiva serà una altra infraestructura al
nostre poble que sempre el beneficiarà, és per això, és per assegurar perquè no es perdi.

Després la urgència no es cap excusa per fer les coses d’aquesta manera, perquè si surt aquest
problema que és una urgència, i que s’ha de passar pel Ple pels terminis i pel que sigui, no costa
res agafar el telèfon trucar a l’altre equip i dir nois, al Ple que farem dijous que ve, hem de passar
aquest punt si voleu fem una reunió, nosaltres segurament si ens diguéssiu això, fem una reunió
us explicarem quina és la nostra idea, no us portarem una proposta dos minuts abans de
començar el Ple, fem una reunió i ens dieu tenim aquesta idea, fer l’Ajuntament nou i no sé que, i
explicar el que ha explicat vostè aquí de que és la urgència, de que és el PUOSC, que fa poc que
el tenim, segurament si se’ns hagués explicat abans i se’ns hagués explicat quina és la proposta
potser nosaltres li haguéssim dit, doncs potser enlloc de proposar lo del frontó fem lo del
magatzem, és a dir la urgència en aquest sentit, no és cap excusa per fer les coses d’aquesta
manera, jo crec que es poden fer les coses molt millor i en aquest cas que podeu tenir els vostres
motius d’haver una urgència, i d’haver-ho de portar en aquest Ple, pues es fa una trucada i es
comenta amb l’altre equip, i per tant això és el que diem, i torno a repetir no estem dient que
estiguem en contra, ni del projecte de l’Ajuntament nou, ni del frontó, simplement estem en contra
amb les formes que es segueixen i amb les prioritats, que evidentment per nosaltres son unes
altres.
Sra. Rosa Mª Buira, en referència a les prioritats t’ho accepto, vosaltres teniu unes prioritats, pel
nostre equip hi ha unes altres, això ho posem en evidència gairebé a cada Ple, que tenim uns
criteris diferents, a més a més vosaltres heu tingut una època, un temps per fer les vostres
prioritats i bé ja les hem vist, hem vist la realitat de les vostres prioritats. Vosaltres vau triar unes
actuacions a fer i les vau prioritzar segons el vostre criteri.
Sr. Miquel Amorós, vosaltres les vau votar en contra.
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Després un altre comentari, nosaltres la queixa és de fons, perquè si que creiem, creiem que si
s’ha de fer un Ajuntament hem de trobar una funció a l’Ajuntament i la teulada del frontó, que us
dic pot donar molta dinamització a aquell espai, pot tenir moltes funcions evidentment es que
nosaltres no estem dient que estiguem en contra de fer una teulada al frontó simplement estem
dient que si ens donen uns diners per fer unes coses, creiem que hi ha coses més prioritàries, com
per exemple fer un magatzem per l’Ajuntament, perquè la carpa que lloguem, al Ple passat ho vam
dir, costa 2.000 euros per la Festa Major, en canvi el que estem pagant dels magatzems
segurament costa més diners al cap de l’any, per tant a més és un espai que es necessita, els
treballadors de l’Ajuntament necessiten aquell espai. Nosaltres no estem dient que no ens agrada
la idea del frontó, evidentment hi ha moltes coses que ens agradaria fer al poble, és qüestió de
prioritzar, un equip de govern ha de prioritzar, per això diem que no es que no ens agradin les
propostes sinó que no creiem que siguin prioritàries, després a part d’una queixa de fons és una
queixa de formes, ja comencem a estar acostumats a aquesta manera de funcionar, de dir el
divendres ens convoquem al Ple i ahir ens arriba aquesta urgència d’una subvenció que demanem
sobre uns 500.000 euros, no estem decidint si pintem aquesta paret de color blanc o de color groc,
estem decidint on es situarà l’Ajuntament en el qual hauran de treballar aquest equip de govern i
hauran de treballar els equips de govern que vindran, és que no estem decidint coses sense sentit,
això, nosaltres, per això creiem que és una cosa que no es pot fer d’aquesta manera.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Miquel Amorós, després ens entestem a dir en la participació, participar no és votar cada
quatre anys i quan un veí et vota no t’està votant segurament al 100 % del projecte, perquè lo que
tu presentes en un programa, segurament el vostre programa electoral no portava un projecte o un
document tècnic de com seria el nou Ajuntament i segurament participar seria per exemple
presentar dos o tres propostes de plànols diferents, un que hi hagi més zones per les entitats,
algun que hi hagi algun despatx més o alguna cosa més i que la gent pogués decidir quina opció
vol, llavors creiem que, per això nosaltres creiem en les consultes, per això al seu moment vam
presentar una ordenança de participació que vosaltres vau votar en contra excusant-vos amb això
que ja es votava cada quatre anys i no calia fer res més.

Sra. Rosa Mª Buira, nosaltres doncs ara, estem fent unes altres, les nostres, les que nosaltres
considerem que són les que s’haurien de fer, lògicament en prioritats, cada persona tenim les
nostres, i per tant cada equip també te les seves.
Sr. Enric Cerqueda, les prioritats que teníem durant aquests quatre anys, totes les vau tombar,
pensàveu en vosaltres no en el poble.
Sra. Rosa Mª Buira, no és veritat això, vam tombar un parell de coses.
Sr. Enric Cerqueda, totes les coses importants, les vau tombar.

Sra. Rosa Mª Buira, però els pressupostos, vau aprovar els pressupostos i a partir d’aquí vau anar
fent, però bé del que es tracta avui penso que és de tirar endavant si volem, si aprovem aquests
projectes pel PUOSC, lògicament no són els vostres projectes i amb això ho tenim claríssim i
estem totalment d’acord, no són els vostres projectes, són els nostres.
Sr. Miquel Amorós, però som 11 regidors, no podem portar un document redactat a última hora que
ens el doneu en dos minuts a nosaltres. Estem votant cinc punts i estem votant 725.000 euros.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, és el mateix document que van rebre tots els regidors.
Sr. Carles Palau, quants dies fa que sabeu que voleu fer lo de l’Ajuntament i lo del frontó? No
quant fa que heu rebut això? Quants dies fa que vau prendre la decisió de dir-li al tècnic, fes-nos
aquest document.
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Sr. Miquel Amorós, els pressupostos de cada any. Prioritats de tot el poble.
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Sra. Rosa Mª Buira, les coses importants, les piscines i la baixada del carrer aquell.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, deu fer vint dies.

Sra. Rosa Mª Buira, però fins que el document no està redactat no sabíem si es podia demanar o
no.
Sr. Carles Palau, jo no t’estic demanat que fa vint dies em digueu aquí tinc el plànol, però fa vint
dies podies agafar el telèfon i dir mira hi ha el PUOSC i nosaltres creiem que tenim aquest prioritat
i aquesta, senzillament això.
Sra. Rosa Mª Buira, en aquell moment no s’hagués pogut canviar, el que deies Miquel, el que si
nosaltres considerem que és més important fer un magatzem si és més prioritari que fer una
teulada.
Sr. Carles Palau, perdona, ho vau canviar ahir en cinc minuts, en cinc minuts vau canviar de parer.
Sra. Rosa Mª Buira, el projecte no es va fer en cinc minuts ahir.
Sr. Carles Palau, ahir, la primera modificació que tenim parlàveu del magatzem i en cinc minuts
vam rebre una altra, que ho canviem per la teulada. Per tant el projecte del magatzem el deveu
tenir, o almenys l’esborrany.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, és que no hi ha cap de projecte, si són esborranys, són esborranys,
els projectes ja vindran.
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Sr. Miquel Amorós, pues per nosaltres vint dies són molts dies.

Sr. Carles Palau, o sigui que l’esborrany del magatzem el teniu.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, exactament, claro.
Sr. Carles Palau, i per algo heu decidit canviar-lo.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, s’aguanta el que s’aguanta.
Sra. Rosa Romà, que no tinguem un magatzem, que no tinguem que pagar un lloguer, no és
prioritari.
Sra. Rosa Mª Buira, bueno el magatzem es va perdre.
Sr. Carles Palau, al magatzem estàvem d’okupes, no sé si ho saps.
Sra. Rosa Mª Buira, ho sé.
Sr. Carles Palau, per tant que un Ajuntament estigui d’okupa, no és gaire ètic, no és gaire exemple.
Sra. Rosa Romà, i pagar un lloguer.
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Sra. Rosa Romà, no s’aguanta per cap cantó això.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí, perquè entenem, ja t’ho ha dit molt bé la Rosa, és un criteri nostre
que entenem que se li pot donar millor funcionalitat al pavelló que tenir un magatzem allí tancat per
ficar eines. Perquè a part dels que juguen a frontó el dia que plou podran continuar jugant, pues
algun dia ens podem trobar que pot haver dos equips de basquet i hagin de jugar al mateix
moment, i el frontó es pot utilitzar com a camp de basquet, com a camp de hoquei, com a pista de
ball.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, depèn.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí. Jo penso que encara hi ha coses més necessàries que el
magatzem, la teulada de la Cultural que allà es cremen bitllets per un tubo, i també l’arreglarem.
Sr. Carles Palau, i perquè no heu fet allò?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, pues perquè tenim això. Però tu tranquil que la teulada l’arreglarem,
no t’apuris.
Sra. Rosa Mª Buira, també ho farem.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, també ho farem. La teulada de la Cultural l’arreglarem, també està
previst. Avui parlem d’això.
Sr. Carles Palau, sí, és prioritari.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, al PUOSC no pots ficar la teulada de la Cultural, al PUOSC només
pots ficar això i concretament això, no et pots moure d’aquí, perquè si et mous d’aquí perds punts.
Sr. Carles Palau, el magatzem entenc que hi cabia, però ho heu canviat per prioritat.
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Sra. Rosa Romà, depèn no.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, nosaltres anem per l’Ajuntament i creiem que aconseguirem els
400.000 euros i per tant anem per aquí i no ens podem moure d’aquí, a partir d’aquí la teulada de
la Cultural, pues també l’arreglarem, al seu moment ja la repararem, clar que la repararem i farem
la teulada de la Cultural i farem moltes més coses, perquè nosaltres portem molts més projectes.
Avui parlem d’això.
Sr. Miquel Amorós, no estem discutint si el projecte està bé o no.
Sr. Enric Cerqueda, estem discutint de les formes.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, vam començar.
Sr. Miquel Amorós, vau començar, és igual, si ens haguéssiu trucat divendres.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, vam acabar abans d’ahir.
Sr. Miquel Amorós, el que no podem fer és decidir coses.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, doncs no decidiu.
Sr. Miquel Amorós, com que no decidim, és la nostra obligació vindre aquí i votar alguna cosa,
aquest document l’hem de votar nosaltres.
Sr. Carles Palau, no has dit que ho podies fer per decret.
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Sr. Miquel Amorós, nosaltres podem entendre la urgència, però crec que hi ha maneres de
funcionar, tot i haver-hi una urgència que és agafar el telèfon, és molt fàcil, fa vint dies que sabeu.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, pues ja us ho estem dient. No ho entens?

Alcalde, Sr. Ramon Consola, no hem digueu que no us l’heu llegit, si casi bé heu dit el color que
seran els totxos.
Sr. Carles Palau, t’hem dit aquest document i jo en cap moment he parlat de faltes d’ortografia.
Sr. Miquel Amorós, podeu entendre la queixa.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, si home si, i ja està.
Sra. Rosa Mª Buira, entenc molt bé la vostra queixa i el que també entenc i em sembla que
enteneu tots, és que esteu molt bé, esteu fent molt bé la feina d’oposició o la que vosaltres creieu
que és la funció de l’oposició que en aquest cas és emmascarar el que intentem fer avui, muntant
una mica de bronca espectacle, doncs ens sembla perfecte.
Sr. Miquel Amorós, dius que entens la nostra queixa i ara m’estàs dient que estem fen teatre.
Sra. Rosa Mª Buira, entenc la vostra queixa i entenc que intenteu emmascarar la importància del
que estem fent avui i del que estem intentant aconseguir doncs buscant-hi el repel, que si les
formes no són les correctes.
Sr. Miquel Amorós, que estem votant 600.000 € que ens l’hem llegit dos minuts abans del Ple.
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Sr. Miquel Amorós, estem votant un futur ajuntament, i estem votant sabent que aquesta proposta
que ens l’hem pogut llegir al 100 % dos minuts abans del Ple.

Sra. Rosa Mª Buira, que si la memòria no sé quants, això realment és important avui.
Sr. Enric Cerqueda, el fet d’estar aquí en aquest cantó, és tant important com està allà.
Sra. Rosa Mª Buira, sí, i tant.
Sr. Enric Cerqueda, per tant un respecte, em sembla a mi.
Sra. Rosa Mª Buira, tot el respecte.

Sra. Rosa Mª Buira, portàveu buscar una solució a l’Ajuntament i a l’edifici de “La Costereta”, per
tant.
Sr. Carles Palau, una solució de consens, la situació de l’Ajuntament, perquè estic totalment
d’acord amb tu, de que aquest edifici no té cap de les condicions mínimes necessàries ni pels
treballadors ni pels veïns i veïnes de Bell-lloc. Ara bé seguint el teu raonament, nosaltres no vam
obtenir la confiança de la majoria del poble, per tant lo poble no vol que s’arregli l’Ajuntament,
aquest és el dubte que m’ha plantejat el teu raonament, llavors estic d’acord amb tu que s’ha de
fer alguna cosa amb l’Ajuntament i també estic d’acord amb tu amb les virtuts de l’edifici de “La
Costereta” casi bé és lògic anar a petar en aquell edifici per tot lo que has dit, tres façanes,
ventilació, ubicació, la visibilitat, no és el mateix encabir aquí totes les carrosses dels reis, per
exemple, que l’espai obert que et permet allí, i tens bastant serveis bastant a prop i la carretera
pròxima, etc.
I per acabar, a no ser que em provoqueu i torni a tenir que intervenir, provocar en el bon sentit de
la paraula, no vull pas que se’m mal interpreti, provocar perquè és la primera que m’ha sortit, la
vostra obligació com a equip de govern, és lluitar per totes les subvencions possibles que puguem
tenir i amb això s’ha de reconèixer que esteu lluitant per la del PUOSC i com molt bé ha dit el
Miquel i el nostre grup nosaltres el que estem posant les evidències són les formes en que heu
presentat aquest projecte i evidentment si fes falta presentar tres projectes per tenir més
possibilitats, per tenir el PUOSC pues endavant, presentem-hi tres o quatre el que convingui,
perquè l’objectiu és que el poble pugui obtenir tots els recursos per tirar endavant i amb això estem
d’acord, però repetim lo que no ens agrada i el que no podem recolzar són les formes en que tireu
endavant aquest projectes.
Sra. Rosa Mª Buira, celebro que estiguem d’acord amb alguns aspectes, estem d’acord que és un
lloc idoni “La Costereta” per fer un Ajuntament nou, al principi m’havia donat la sensació de que la
vostra idea era recuperar aquest edifici.
Sr. Carles Palau, la nostra idea era buscar una solució de consens, si el consens hagués sigut
reconstruir aquest edifici, potser hagués sigut aquesta, vosaltres ja heu anat directe a barraca i
heu anat allà directe, la nostra idea era si no s’arribava a un consens entre els 11 regidors, era fer
una consulta, com ha dit el Miquel, jo puc entendre que hi ha molta gent que tingui apreci o estima
a aquest edifici i que potser tot i que l’edifici nou serà i perdó per l’expressió “ de puta mare” potser
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Sr. Carles Palau, voldria dir tres coses ja per acabar. Primer de tot Rosa, com sempre hi ha
vegades que estic d’acord amb tu i a vegades no, i ara per exemple això que has tret ara que la
nostra feina la estem fent molt bé perquè estem emmascarant, jo el que si et puc dir és que mai
arribarem al nivell teu de lo que has fet durant aquests darrers quatre anys, vull dir que amb això
estic tranquil. Després dir-te que nosaltres també ho portàvem al nostra programa electoral que
s’havia de buscar una solució a l’Ajuntament.
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Sra. Rosa Mª Buira, cadascú ho veu de la manera que ho veu.
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Sr. Enric Cerqueda, ens estàs dient que estem emmascarant.

Sr. Carles Palau, llavors també té records l’edifici.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, perquè tampoc no hi havia res més, però bueno, ficats a ficar
records, cadascú té els seus, per exemple la Cultural també té molts records i aquí baix també hi
ha molts records i segurament que si tirem més enrere aquí a la farinera també hi ha molta gent
que tenia molts records que hi havia una pista de ball, i ara guaita hi ha un bloc de pisos.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo penso, ja que parlem de sentiments, jo crec que hi ha més gent
que té sentiments a “La Costereta”, perquè “La Costereta” sempre ho dic, jo anava al col·legi i ens
feien cantar el “cara al sol” a la Plaça Catalunya i entràvem en formació, a dalt hi havia els
sindicats, a partir d’aquí jo tinc els meus records allí, a baix hi havia totes les classes, que hi havia
sis classes partides en dos, que ens feien portar la llenya per calentar l’estufa sinó no l’encenien
amb una bosseta portaves tots els tronquets i ens donaven llet amb pols, que alguns no la bevíem
i els donàvem a uns altres que pobres tenien molta gana. A partir d’aquí es va anar canviant la
cosa, hi havia una estufa al mig i el tubo donava el tomb a tota la sala per calentar, a partir d’aquí
es va utilitzar com a zona esportiva, que llavors es feien competicions de ping-pong va haver pista
de ball com algú diu, vull dir, allí tenim molta gent molts records perquè allò va ser un edifici que es
va anar utilitzant en el transcurs dels anys.
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li doldrà que deixem abandonat aquest edifici, perdó que perdi la funció tradicional de ser
l’Ajuntament, perquè hi ha gent, parlem amb la gent i diu si perquè jo me’n recordo que entràvem
per aquí donaves accés a un corral com un jardinet, hi havia unes escaletes i sorties cap dalt,
l’Ajuntament va anar creixent, es va anar perdent aquest pas cap dalt, hi ha gent que això t’ho
recordo i potser aquesta estima que li té a aquest edifici, que evidentment una mica incompatible
amb la seva situació actual, amb el seu estat de manteniment i de utilitat que té, pues li doldrà
aquest canvi i potser li hagués agradat poder dir si allí ens gastarem 500.000 i aquí potser també
ens gastarem 500.000 però continuarem tenim aquest edifici tradicional o sentimental o aquesta
relació sentimental que algú pot tenir a aquest entorn.

Sotmesa a votació la proposta d’aprovació de sol·licitud de subvenció i documentació tècnica dels
projectes que es presentaran al PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) 2020-2024,
aquesta s'aprova per majoria absoluta dels membres assistents.
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:
4 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. Miquel Amorós, Sr. Enric
Cerqueda.

SISÈ.- DACIÓ EN COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Atès que en l’anterior Ple va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim d’aquests
Decrets el 0264/2019.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0265/2019 fins al núm. 0306/2019 ambdós inclosos.
S’adjunta annex.
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Votacions

ANNEX
DECRETS 2019
ASSUMPTE
Convocatòria sessió Plenària Ordinària 12/2019
Aprovació document tècnic arranjament camí del cementiri (Exp. 522/2019)

Llicència urbanística (Exp. 154/2019)
Designació representants administració eleccions a les Corts Generals (Exp.
530/2019)
Llicència urbanística (Exp. 257/2019)
Aprovació sol·licitud de subvenció per al funcionament i administració
consultori mèdic. Anualitat 2019 (Exp. 521/2019)
Convocatòria sessió Plenària extraordinària 13/2019
Liquidació taxa ocupació del sòl (Exp. 563/2019)
Liquidació taxa ocupació del sòl (Exp. 413/2019)
Convocatòria sessió Plenària extraordinària 14/2019
Liquidació taxa ocupació del sòl (Exp. 557/2019)

Número: 2019-0017 Data: 20/12/2019

Comunicació urbanística (Exp. 187/2019)

ACTES DE PLENS 2019

Liquidació taxa ocupació del sòl (Exp. 412/2019)
Comunicació urbanística (Exp. 525/2019)
Comunicació urbanística (Exp. 517/2019)
Modificació canvi no substancial activitat (Exp. 245/2018)
Canvi classificació i revisió llicència d'activitat (Exp. 83/2018)
Llicència activitat règim de comunicació (Exp. 28/2018)
Inici expedient modificació ordenança IVTM (Exp. 572/2019)
Reconeixement extrajudicial factures agost 2019 (TCF-2019/78)
Omissió funció interventora agost 2019 (TCF-2019/77)
Reconeixement obligacions agost 2019 (TCF-2019/76)
Omissió funció interventora setembre 2019 (TCF-2019/80)
Reconeixement obligacions setembre 2019 (TCF-2019/79)
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DECRET NÚM.
DECRET 2019
2019-0265
DECRET 2019
2019-0266
DECRET 2019
2019-0267
DECRET 2019
2019-0268
DECRET 2019
2019-0269
DECRET 2019
2019-0270
DECRET 2019
2019-0271
DECRET 2019
2019-0272
DECRET 2019
2019-0273
DECRET 2019
2019-0274
DECRET 2019
2019-0275
DECRET 2019
2019-0276
DECRET 2019
2019-0277
DECRET 2019
2019-0278
DECRET 2019
2019-0279
DECRET 2019
2019-0280
DECRET 2019
2019-0281
DECRET 2019
2019-0282
DECRET 2019
2019-0283
DECRET 2019
2019-0284
DECRET 2019
2019-0285
DECRET 2019
2019-0286
DECRET 2019
2019-0287
DECRET 2019
2019-0288

Reconeixement extrajudicial factures setembre 2019 (TCF-2019/81)
Convocatòria sessió extraordinària del Ple (15/2019)
Relació pagaments setembre 2019 (TCF-2019/83)
Relació pagaments agost 2019 (TCF-2019/82)
Autorització Targeta aparcament minusvàlids (Exp. 577/2019)

Comunicació urbanística (Exp. 583/2019)
Aixecament reparament intervenció (FACT-2019/919)
Aixecament reparament intervenció (Exp. 449/2019)
Alta accés incubadora d'empreses (Exp. 555/2019
Llicència Urbanística (Exp. 564/2019)
Comunicació Urbanística (Exp. 564/2019)
Llicència Urbanística (Exp. 561/2019)
Concessió de nínxol (Exp. 594/2019)

Número: 2019-0017 Data: 20/12/2019

Aprovació nòmines octubre 2019 (Exp. 584/2019)

ACTES DE PLENS 2019

Liquidació taxa ocupació del sòl (Exp. 590/2019)
Liquidació taxa ocupació del sòl (Exp. 593/2019)
Designació interlocutor únic Agència Tributària (Exp. 599/2019)
Sol·licitud de servei AEAT via oberta

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, el decret 289, que parla d’un reconeixement extrajudicial de crèdit, voldríem saber
en que consisteix.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, pues no ho sé, suposo que devia ser alguna modificació.
Sr. Carles Palau, pel que em ve a la memòria, eren dues factures, una era d’una senyal de trànsit,
una factura d’una empresa que ven senyals de trànsit, i l’altra era de neteja de la claveguera de la
Cultural.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, l’empresa de les senyals de tràfic, no ho sé, aquí. Hem fet alguna
senyal Miquel?
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DECRET 2019
2019-0289
DECRET 2019
2019-0290
DECRET 2019
2019-0291
DECRET 2019
2019-0292
DECRET 2019
2019-0293
DECRET 2019
2019-0294
DECRET 2019
2019-0295
DECRET 2019
2019-0296
DECRET 2019
2019-0297
DECRET 2019
2019-0298
DECRET 2019
2019-0299
DECRET 2019
2019-0300
DECRET 2019
2019-0301
DECRET 2019
2019-0302
DECRET 2019
2019-0303
DECRET 2019
2019-0304
DECRET 2019
2019-0305
DECRET
2019-2019-0306

Sr. Miquel Campàs, no ho sé, ho hauria de mirar.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, la claveguera de la Cultural quan vam entrar nosaltres a l’equip de
govern semblava que funcionava però estava bossada i sortia l’aigua cap dins a la sala.
Sr. Miquel Campàs, ens vam trobar com alguna altra vegada, que s’inundava los baixos.

Sr. Carles Palau, entenc que això de reconeixement extrajudicial de crèdits, que no hi havia diners
a la partida i es van tenir que habilitar.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí.
Sr. Carles Palau, després al decret 291 que és de factures, hi ha una factura de Serveis Agraris
Sant Miquel de 189,00 euros que parla d’ensulfatar parcs i jardins.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, correcte si, nosaltres el que vam fer, perquè clar enviar als agutzils
amb la boteta i el tractor amb la pistoleta, doncs tenim l’espai que tenim tocant a la cooperativa allà
on antigament es feia la carpa que és una superfície bastant gran, tenim al sector Nord-Est, tenim
dos parcel·les que és l’equipament que hi ha a dalt, tenim a damunt al carrer Sant Jordi, també hi
ha un espai on hi ha la caseta del gas, és a dir tots aquests espai amples li vam dir a la
cooperativa, perquè ens surt més a compte que ens ho vingui a tirar ell que no llogar un tractor amb
la bota, encara ens costa més diners perquè allí fiquen tot el material i el producte i aquest és el
preu d’ensulfatar aquestes zones.

Número: 2019-0017 Data: 20/12/2019

Sr. Miquel Campàs, vam haver de fer venir a l’empresa per desembussar la claveguera, que hi
havia papers, draps, es va sobreeixir pels wàters de baix dels vestuaris.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Miquel Amorós, quan llençaves molta aigua s’inundava, llavors vam fer venir al Benavides, lo
que volíem fer era portar la xupona però vam provar una altra cosa.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, de parc urbà no se’n va ensulfatar cap.
Sr. Carles Palau, zona urbana.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, alguna és urbanitzable perquè està a les perifèries però si estan dins
de la zona urbana.
Sr. Carles Palau, i la del gas no és una zona urbana.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, zona verda entre cometes, perquè a vegades està de color verd.
Sr. Carles Palau, la meva pregunta és si els productes utilitzats son acceptats per zona urbana i si
es van ficar els cartells.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, nosaltres els hi vam dir, nosaltres no anem a analitzar els productes,
se’ls hi va dir que els utilitzessin i ja està.
Sr. Carles Palau, si un cas com a prec, a partir d’ara que es miri si els productes que s’utilitzen són
autoritzats per a zona urbana per evitar repercussions que algú prengui mal i que l’Ajuntament hagi
de respondre davant això.
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Sr. Carles Palau, la meva pregunta és si els productes que han utilitzat són aptes per parcs, zones
urbanes, i si es van ficar cartells senyalitzant.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, ho tindrem en compte.
Sr. Carles Palau, al decret 292, hi ha una factura d’ARMI per 5.696 euros, entenc que és de
reparacions de camins, llavors la meva pregunta és si hi ha algun altre pressupost o es va fer
directament tota la despesa amb aquesta empresa?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, aquí a part de camins hi ha el lloguer del tractor i també es va utilitzar
la retro i també em sembla que feines de reg.

El ple es dona per assabentat dels decrets d’alcaldia.

SETÈ.- DACIÓ EN COMPTE DE LES RENDICIONS FETES AL MINISTERI D’HISENDA:
INFORMES TRIMESTRALS DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 3R
TRIMESTRE DEL 2019
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM), estableix
al seu article quart l’obligatorietat de les Corporacions locals d’elaborar i remetre al Ministeri
d’Economia i Hisenda un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al
pagament de les obligacions de cada Entitat Local.

Número: 2019-0017 Data: 20/12/2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, no.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, llavors a la partida de lloguer de maquinària hi ha la part, entenc que la factura és
una de 5.696 euros, si és més de 3.000 si s’havia demanat altres pressupostos per fer aquesta
feina.

Pagaments realitzats en el trimestre: 71.434,54 euros
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 85.798,10 euros
Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
equivalent al tercer trimestre de 2019, entenent-se com una magnitud definida al Reial Decret
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de
pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de
retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
El període mig de pagament 3r. TRIMESTRE 2019: 7,50 dies
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
El ple es dona per assabentat de l’informe trimestral del PMPP.
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Per tant, s’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb l’article 12 de la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el sector públic, resultant-ne el següent detall resum:
TERCER TRIMESTRE 2019:

VUITÈ.- MOCIÓ PER ADHERIR-SE A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS AFECTATS PER LA LÍNIA
DE FERROCARRIL R12 ENTRE LLEIDA I MANRESA
L’ajuntament de Bellpuig ha notificat a l’ajuntament l’acord aprovat pel Ple de data 15 de juliol de
2019 relatiu a la “Creació de l’associació de municipis afectats per la línia de Ferrocarril R-12”.
El text de l’acord, objecte de la present moció és:

El 2013 la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Fomento espanyol van acordar crear nuclis
de rodalies a Girona, Lleida i Tarragona, aquest acord va rebre una dotació de 160 milions d’euros.
Com a conseqüència d’això, l’any 2014 es van millorar el serveis de rodalies de Tarragona i
Girona, amb un increment considerable dels serveis ferroviaris en aquestes dues ciutats.
Actualment Girona disposa de 31 circulacions per sentit en la línia Girona Figueres i Tarragona
disposa de 28 circulacions per sentit en la línia 1 i 17 circulacions per sentit en la línia 2.
Les rodalies de Lleida, incloses al pla, mai no van gaudir d’un increment de la circulació ferroviària
i aquest fet ha creat un greuge important per a aquestes comarques i actualment Lleida només
disposa de 6 circulacions per sentit a la línia R12 que són:
Circulacions Lleida-Barcelona:

Número: 2019-0017 Data: 20/12/2019

Al 2011 també va rebre la transferència de les competències en trens de mitja distància de la
xarxa convencional. La Generalitat de Catalunya com a titular del servei, en pot establir horaris,
qualitat, tarifes, freqüències i característiques del servei la realització dels quals actualment està
contractada amb l’operador ferroviari RENFE.

ACTES DE PLENS 2019

“La Generalitat de Catalunya té transferit el servei de ferrocarrils de rodalies des del 2010. Aquesta
transferència de serveis consisteix en la regulació, gestió, coordinació, activitats, inspecció de
serveis, i política tarifària.

2) Sortida de l’estació Lleida-Pirineus a les 08:50 amb arribada a Manresa a les 10:48 i final de
trajecte a Sant Vicenç de Castellet a les 10:58 hores
3) Sortida de l’estació Lleida-Pirineus a les 13:35 amb final de trajecte a Cervera a les
14:26 hores.
4) Sortida de l’estació Lleida-Pirineus a les 16:07 amb arribada a Manresa a les 18:05 i final de
trajecte a Sant Vicenç de Castellet a les 18:15 hores.
5) Sortida de l’estació Lleida-Pirineus a les 19:57 amb arribada a Manresa a les 21:55,
arribada a Barcelona Plaça Catalunya a les 23:21 i final de trajecte a Hospitalet de Llobregat a les
23:33.
6) Sortida de l’estació Lleida-Pirineus a les 21:07 amb final de trajecte a Cervera a les
22:00.
Circulacions Barcelona-Lleida:
1) Sortida de l’estació de Cervera a les 06:55 amb final de trajecte a l’estació Lleida- Pirineus a les
07:47.
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1) Sortida de l’estació Lleida-Pirineus a les 06:45 amb final de trajecte a Cervera a les
7:17 hores.

2) Sortida de l’estació de Cervera a les 07:35 amb final de trajecte a l’estació Lleida- Pirineus a les
08:28.
3) Sortida de l’estació d’Hospitalet de Llobregat a les 07:54 amb arribada a l’estació de
Barcelona-Plaça Catalunya a les 08:07, arribada a Manresa a les 09:26 amb final de trajecte a
Lleida-Pirineus a les 11:23.

6) Sortida de l’estació d’Hospitalet de Llobregat a les 19:01 amb arribada a l’estació de
Barcelona-Plaça Catalunya a les 19:14, arribada a Manresa a les 20:33 amb final de trajecte a
Lleida-Pirineus a les 22:30.
Aquesta freqüència de circulació és del tot insuficient per poder garantir un servei adient a la gent
de les poblacions per on passa la línia R12 i per gaudir d’un servei de transport ferroviari similar al
que tenen les ciutats de Girona o Tarragona. Això obliga a utilitzar el transport per carretera, molt
més contaminant i perillós que el transport ferroviari.
CCOO Terres de Lleida va dur a terme una proposta de posada en funcionament del nucli de
rodalies de Lleida que consisteix en:
1. La creació de línies de rodalies a Lleida acorda amb les necessitats actuals, aprofitant i
optimitzant els corredors ferroviaris que actualment té la ciutat de Lleida que són: RL1 a
Balaguer, RL2 a Tremp, R12 a Barcelona i Hospitalet de Llobregat via Manresa, R13 a
Barcelona via Valls i R14 a Barcelona via Tarragona.

Número: 2019-0017 Data: 20/12/2019

5) Sortida de l’estació d’Hospitalet de Llobregat a les 15:11 amb arribada a l’estació de
Barcelona-Plaça Catalunya a les 15:24, arribada a Manresa a les 16:43 amb final de trajecte a
Lleida-Pirineus a les 18:40.

ACTES DE PLENS 2019

4) Sortida de l’estació de Cervera a les 14:45 amb final de trajecte a l’estació Lleida- Pirineus a les
15:35.

3. Integració tarifària d’aquests serveis de rodalies de Lleida a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat
de Lleida (ATM) que és un consorci interadministratiu de caràcter voluntari constituït per la
Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de Lleida amb la
finalitat El Consorci està constituït amb la finalitat de coordinar el sistema de transport públic
de viatgers en l’àmbit territorial de Ponent.
Tenint en compte aquesta informació, es proposa l’adopció de l’acord següent:
L’organització d’una plataforma de municipis afectats per la manca de serveis de la línia ferroviària
R12 que lliurement s’hi vulguin adherir, amb l’objectiu d’elaborar un manifest unitari i emprendre
totes aquelles accions polítiques i reivindicatives que permetin garantir un servei de rodalies i de
circulació de trens regionals d’acord amb les necessitats reals de la població d’aquests municipis.
Els municipis són: Lleida, Bell-lloc d’Urgell, Mollerussa, Golmés, Castellnou de Seana, Bellpuig,
Anglesola, Tàrrega, Cervera, Sant Guim de Freixenet, Sant Martí Sesgueioles, Calaf, Sant Pere
Sallavinera, Aguilar de Segarra, Rajadell, Manresa.”
Per tot això i en interès de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, es proposen al Ple els següents
ACORDS:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis Afectats per la Línia R12 entre Lleida i Manresa.
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2. L’adequació dels vehicles i la rehabilitació de les estacions i baixadors per fer-los accessibles
a persones amb mobilitat reduïda i dotar-les dels serveis adients de megafonia, enllumenat, o
tele-indicadors que requereixin.

Segon.- Adherir-se a la Plataforma per a la Millora de la Línia Lleida-Manresa constituïda per la
Diputació de Lleida.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Bellpuig, per al seu coneixement i efectes.
No obstant, el Ple decidirà allò que consideri oportú.
Debat

Ara es torna a remoure tot això, crec que seria interessant, ja que aquí el que s’ha de fer és
modificar el tipus de tren perquè a vegades passa un munt de vagons i només van sis persones i
el maquinista, per tant no cal que sigui el tren tant gran i les freqüències que siguin molt més altes,
la gent que va a la ciutat té la seguretat que cada vint o vint-i-cinc minuts pot tornar cap a casa i
molta gent no agafaria el cotxe per desplaçar-se a la ciutat, en aquell temps, ara no recordo si era
el Ros o el Siurana l’Alcalde, en aquell temps es va comprometre que ficaria una dotació
d’autobusos des de l’estació cap a Lleida, però allí es va quedar, tota la documentació i tot i no va
arribar a bon port. Esperem que aquesta com a mínim faci pressió.
Sr. Carles Palau, nosaltres tot el que sigui fomentar el transport públic, recuperar l’ús que havia
tingut aquesta via del tren, entenem que és molt positiu i necessari pel territori i per tal de reduir al
màxim el carboni que estem deixant. A l’anterior legislatura ja vam assistir a un parell o tres de
reunions de la plataforma que va ressuscitar, no se si és l’adjectiu correcte, o recuperar la
presidenta Rosa Perelló, ja es va fer un parell de reunions tècniques al respecte, es va començar a
treballar, que hi havia un institut de Barcelona que va començar a redactar un document i
evidentment no podem fer res més que recolzar aquesta iniciativa de l’Ajuntament de Bellpuig i de
la Diputació i demanar a tots del territori que treballin per aquesta via.
Votacions
Sotmesa a votació la moció per adherir-se a l’Associació de municipis afectats per la línia de
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, això és un clàssic, perquè ja fa molts anys quan jo estava de diputat
a la Diputació a Fomento, se li va portar un Pla, això està a la Diputació vam anar a veure al
ministre, ens va rebre el director general i es va fer una proposta, llavors la Generalitat encara no
tenia l’autovia, però una proposta que era rentable, la proposta que se li va fer va ser, com que a
Bell-lloc hi ha intercanviador, a Mollerussa hi ha intercanviador, intercanviador vol dir que hi ha dos
vies, a Bellpuig hi ha intercanviador, a Tàrrega intercanviador, i s’arribava només a Tàrrega se li va
demanar en aquell temps, que es fiqués una línia tipo tramvia com hi ha ara a la Diagonal amb dos
vagons, i que cada vint minuts hi hagués un interpas, perquè per exemple la gent de Bellvís o la
gent de Sidamon, o la gent de Torregrossa si van a Lleida han de pagar parquímetre, per ficar un
exemple, als de Bellvís els hi seria més fàcil vindre aquí a Bell-lloc, aparcar a Bell-lloc que el cost
seria zero, agafar un tren, anar-se’n a Lleida, fer la feina i ja saben cada vint minuts tindrien un tren
que els tornaria, els trens eren trens lleugers, per tant el consum elèctric era poc, no eren
d’aquests trens que ens passen que són trens de moltes tones que aquí paro i aquí arranco per
tant la despesa d’energia de cada vegada de parar i arrencar és enorme i també se’ls hi va dir,
això és la veritat, que el que costa més d’una via és electrificar-ho, una via del tren lo que val més
diners és ficar-hi la llum, en aquest cas aquesta està electrificada. Quan vam fer això, Cervera es
va voler adherir perquè la rentabilitat de la via era des de Tàrrega fins a Lleida, per la massa crítica
de la gent que hi ha i es va allargar fins a Cervera, i tot i això era rentable i el Ministeri va fer caso
omís.

ACTES DE PLENS 2019

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

ferrocarril R12 entre Lleida i Manresa, aquesta s’aprova amb 10 vots a favor dels membres
presents en la sessió, dels 11 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.

Primera pregunta del Sr. Carles Palau, vam estar parlant fa dies i inclús va haver un intent de
quedar per una reunió per parlar del tema de l’estelada, sé que vam proposar un dia, no ens anava
bé, és recuperar-la per a que no es quedi en un calaix.
Sra. Àngela Utrilla, a l’acabar el Ple parlem per quedar en una reunió.
Sr. Carles Palau, perfecte, ja m’està bé. Segona pregunta, la pancarta de presos polítics que es va
treure amb motiu de les eleccions.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, a veure ara farem lo de la violència contra la dona, el dia vint-i-cinc,
per tant com que la pancarta que tenim ara fa referència a la dona, quan hagin acabat farem el
canvi. En teoria vam quedar, el compromís era passades les eleccions fer el canvi, però ja que
aquesta pancarta parla d’això.
Sr. Miquel Amorós, tenim dos balcons també. També la podem posar al balcó de baix.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, aquesta la tornarem allí i aquesta la ficarem aquí.
Sr. Carles Palau, només un apunt aquest matí m’ha semblat que estava tota rebregada la de “La
Costereta”.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ja li diré a l’agutzil que l’arregli.
Sr. Carles Palau, es va encarregar a una empresa, crec recordar que es diu INSITU a una empresa
que fes un recopilatori oral de les experiències viscudes durant la Guerra Civil aquí al municipi, i
s’han fet entrevistes a bastants veïns d’edats compreses, si no em falla la memòria, més grans de
80 anys, crec que eren una quinzena de veïns i veïnes del poble, no sé si heu estat en contacte
amb aquesta empresa, a mi la empresa el que m’ha fet arribar és que fa un mes que han de parlar
amb vosaltres i que ningú li contesta.
Sra. Rosa Mª Buira, ha parlat amb l’Ajuntament li hem contestat i tenim pendent establir una data
de reunió, llavors serà un dia d’aquests però fa un parell de setmanes que tenim l’agenda una mica
complicada.
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Sr. Carles Palau, primer de tot recordar als presos, preses, exiliats i exiliades i més en els moments
actuals en que s’han reactivat les euro ordres i ja tenim la sentència damunt de la taula que només
fa que demostrar que el govern espanyol l’estat espanyol no és un estat democràtic sinó que
demofòbic i que l’únic que busca és subllugar al poble català als seus capritxos d’un estat
colonialista.
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NOVÈ.- PRECS I PREGUNTES.

ACTES DE PLENS 2019

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

Sr. Carles Palau, si esteu sobre el tema perquè crec que és interessat no oblidar la memòria oral,
sobretot dels que van viure els bombardejos d’aquella època i que encara són vius.
Sr. Miquel Amorós, teníem dos preguntes que vam fer el Ple passat sobre el sopar de Festa Major i
el programa de Festa Major, que les vam entrar per escrit aquí al Ple, no sé si tenim la resposta o
sinó recordar-ho.
Sr. Miquel Campàs, el sopar institucional que vam fer nosaltres amb IVA va costar 3.034 euros.

Sr. Carles Palau, sí, perquè ho vam demanar que ens ho contestéssiu per escrit.
Sr. Miquel Amorós, si vols explicar-nos-ho ara i després ho feu per escrit.
Sr. Miquel Campàs, és un càtering que es va fer, hi havia 119 invitacions adults, 18 invitacions
infantil, tiquets adult 38 i tiquet infantil 7.
Sr. Miquel Amorós, ja ens ho passaràs, després hi havia el programa de la Festa Major.
Sr. Miquel Campàs, sobre el programa estem pendents, que encara no ens hem pogut reunir amb
l’empresa, tenim reunió dimarts que ve, amb ells no els hi anava bé, clar a nosaltres ens va bé
reunir-nos a la nit, per ells els hi és un inconvenient i pel dia dinou estem per reunir-nos amb ells,
que ja tenim data a partir de les 8.
Sr. Miquel Amorós, llavors quan tingueu la resposta ens envieu les dos.
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Sr. Miquel Campàs, sí.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, ens ho contestaràs per escrit això.

Sr. Miquel Amorós, llavors el passat 22 ó 23 d’octubre, ara no ho recordo bé, hi va haver aquella
riuada que va baixar aigua del que diem nosaltres el desaigüe que ve de Puigverd o així i va haver
bastantes destrosses aquí al poble precisament perquè passa aquest desaigüe, hi ha problemes en
camins, a la vora del desaigüe, llavors la pregunta seria a veure que és el que s’ha fet des de
l’equip de govern i quines intencions hi ha.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, la intenció és començar a arreglar els camins, segurament la setmana
vinent si no plou, però t’explico els “tempos”. Per poder acollir-nos a l’ajuda, primer de tot s’ha fet un
informe, segurament Bell-lloc és el poble més castigat de tots, perquè els danys ocasionats
superen els 100.000 euros estem sobre els 130.000 i s’intentarà acaparar el màxim d’ajudes
perquè les arques municipals no es sentin ressentides. Que s’ha fet, pues hem estat treballant
durant dos dies amb els tècnics del Consell Comarcal, mirant els camins, els ponts, per fer un
informe ben acotat, hi ha zones asfaltades que se les han endut, hi ha ponts que han quedat
malmesos, justament demà a les nou i mitja estic amb els del ACA, que aquí tenim un problema
que això és “tierra de nadie”, els desaigües que tenim dels subcanals, que són subcanals dos, que
són los que es van desbordar són de la CHE, però la CHE diu “esto és mio, però no vull saber res”,
i l’ACA al final sembla que hi prendrà part, demà estem amb els del ACA per mirar els ponts, també
se’ls hi ha dit als de la Col·lectivitat de Regants si volen venir, perquè hi ha algunes zones dels
ponts que se’ls hi ha emportat les tuberies a veure si també pot entrar en aquest pack de diners
que ens donaran, no ens donaran el 100 %, això ja està clar, però estem aquí. A partir d’aquí,
segurament quan tinguem aquests informes, la Secretària farà un decret d’emergència, per a que el
pressupost ens ho pugui suportar i ens puguem acollir a les ajudes. Fins llavors, si ens anticipem.
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Sr. Miquel Campàs, és que no ens hem pogut reunir per motiu d’ells i nostre, per poder coincidir
tots.

Sr. Enric Cerqueda, hi ha algun punt bastant conflictiu, a veure si es pot arreglar aviat.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, dilluns començarem a tocar algun punt conflictiu.
Sr. Enric Cerqueda, hi ha algun desaigüe que el pas està bastant malament.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, quin és?

Alcalde, Sr. Ramon Consola, els desaigües, aquí també ve la Casa Canal.
Sr. Enric Cerqueda, jo dic la part del camí, l’accés.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, t’estic dient que la setmana vinent començarem a actuar. No s’ha fet
abans, perquè ni els uns ni els altres. A veure han tingut un gran problema, la Casa Canal.
Sr. Enric Cerqueda, és bastant greu i a veure si es podia actuar abans.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no. Perquè actuar abans ens podia comportar perdre coses, m’explico
i segons en quines zones estem actuant en terreny d’un altre, llavors s’està lligant tot, però no
obstant això les zones crítiques que les tenim ja acotades, que són els ponts que hi ha al polígon,
tenim un pont aquí darrera de la DAMM, estant tots acotats, el pont de la granja del Rufino, aquest
és més complicat perquè aquí ha de participar la Casa Canal, hi ha la Col·lectivitat que li passen les
tuberies noves de reg, que per culpa d’això, s’ha esborrat el pont, van ficar càrrega compactada.
Tenim tots els ponts acotats i totes les zones crítiques, i tot i amb això la setmana que ve
començarem a actuar, però que passa la setmana que ve donen molta aigua també i hem
començat aquesta, però segurament que la setmana que ve, que ja tindrem l’informe tècnic i més o
menys, ja et dic, la valoració que ens ha fet el tècnic són aquests números.
Sr. Carles Palau, jo no hi entenc, però potser un copet de refinadora solucionaria.
Sr. Enric Cerqueda, als puestos conflictius.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, a veure els camins els arreglarem tots, s’ha hagut de valorar perquè si
arreglem i ve un tècnic i ho hem arreglat. No m’he adormit, pensa que m’ho he patejat tot, et puc dir
on són tots els forats.
Sr. Enric Cerqueda, jo també.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, segurament que tant com jo no. Perquè m’ho he patejat tot.
Sr. Enric Cerqueda, quasi bé.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no. Perquè tenim camins que comencen a les parets de Sidamon,
tenim un camí d’un quilòmetre i pico de sis metres d’ample i quaranta-cinc centímetres d’alt, l’ha
rebaixat tot, això val una pasterada. Aquest s’ha hagut d’actuar, perquè no hi havia prou amb el
rebaix sinó que hi havia un forat al mig de tot el camí que tenia setanta centímetres, t’estic dient un
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Sr. Enric Cerqueda, és una mica perillós, fa dies que s’està passant, tapar alguna mica algun forat,
en aquest aspecte vull dir.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, aquests la setmana vinent intentarem arreglar-los.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Enric Cerqueda, als punts on es creuen els desaigües amb els camins, quasi tots estan
malament.

quilòmetre i mig per sis d’ample, hi ha punts del camí que és un metre i mig. Vam parlar amb els de
Sidamon i vam dir mireu el camí no el deixarem tal com estava, el rebaixem a l’altura que està, és a
dir quaranta centímetres menys i que les finques es facin les entrades, perquè clar ha quedat més
baix del normal, perquè si el teníem que reomplir això valia una pasterada, valia més que ens
baralléssim amb els de Sidamon, i aquest ha sigut el primer, a partir d’aquí. El primer que l’hem
tocat una mica, no l’hem arreglat, després ja en parlarem, a partir d’aquí hem anat fent amb el
tècnic totes les valoracions, ara ja estan tancades i et dic la setmana que ve començarem a actuar.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, que dius ara.
Sr. Enric Cerqueda, et pregunto si es pot actuar més ràpid, no estem als precs i preguntes.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, si. Doncs actuarem clar.
Sr. Enric Cerqueda, perquè hi ha alguns clots que fa dies que hi són, abans de la riuada i tot.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí, i abans de que entréssim nosaltres també.
Sr. Enric Cerqueda, també hi havia.
Sr. Carles Palau, i abans, i abans, i abans.
Sra. Rosa Mª Buira, parlàvem dels efectes de l’aiguat.
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Sr. Enric Cerqueda, hi ha camins asfaltats que quan surt un cop petit és molt fàcil arreglar i si es fa
molt gros, ja saps tu, que costa molt arreglar, llavors quan son aquests cops tant petits s’hauria
d’actuar, pot ser més ràpidament perquè no es fessin més grossos, laterals d’autovia, per exemple
que estan asfaltats.

Sr. Carles Palau, hem canviat de tema.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, ara hem fet una valoració de tot, dels clots petits, dels grossos, de tots
els clots que hi ha a la vora dels desaigües i canals i autovies.
Sr. Carles Palau, ha canviat de tema ell.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo li estic contestant el tema, i si vol entendre.
Sr. Enric Cerqueda, t’he dit de l’asfaltat.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, si t’he entès perfectament, sé on són, t’estic parlant, a la Torre del
Molinet, en un cantó i l’altre són els clots més dolents, si t’estic dient et podria dir tots els clots on
són. El petit, el gros, el mitjà, el més gran.
Sr. Enric Cerqueda, jo et dic que si s’actua quan són petits no cal tapar quan són grossos.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, per això. Ja recullo la teva cosa i intentarem de quan siguin petits
mentre estiguem a la nostra legislatura, quan siguin petits actuarem. Però aquests que són grans,
primer havien de ser petits, suposo jo, i s’hauran anat fent grans després del temps.
Sr. Enric Cerqueda, no els has de deixar fer gans.
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Sr. Enric Cerqueda, es van tapar uns clots allà a l’omplidor, que ja ho saps tu, que eren petits i es
van tapar, es van tapar un parell.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, però és que nosaltres ja els hem trobat grans, diguem-ho així.
Sr. Carles Palau, jo només un prec, lligat a això, referent al camí dels Alamús, que hi ha aquells
clots si es pogués ficar alguna senyal d’advertència.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no. Al camí dels Alamús aquest mati, ja han tret l’asfalt, perquè era un
perill, es a dir han tret l’asfalt que estava sobre, els canals de formigó també els han tret, perquè
això ja està peritat pel perit, també surt a l’informe, aquest és el que te més mal, perquè va arrencar
totes les canals de formigó del lateral, allí al camí que va cap dalt a la Tinguda, s’ha de portar grava
i al camí dels Alamús tot l’asfalt l’hem tret aquest mati i totes les lloses de formigó.

Sr. Carles Palau, fins ara no hi havia senyals, i conduir a la nit algú es podria emportar algun susto.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, dilluns, als Alamús es va pisar també, el dilluns hi posarem grava fins
que no tinguem tot acotat i si podem treure diners, d’allà on els trèiem, llavors el re asfaltarem.
Sr. Carles Palau, alguna senyal d’advertència de camí en mal estat.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, si fiquem grava, jo crec que està be, un camí sabem que està limitat a
35 Km/h.
Sr. Carles Palau, 40.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, depèn, no obstant ja ficarem, hi havia una valla. També us he de dir
una cosa, aquí vam ficar valles i la gent, vehicles que anaven a Torregrossa treien les valles i
passaven amb tot l’aiguat que hi havia, inclús algú es va encarar amb els agutzils que li van dir no
passis que aquí, res jo passo perquè a mi em dona la gana, que també hem de ser conscients que
la gent.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, la setmana que ve quedarà tapat.
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Sr. Carles Palau, però podríem ficar alguna senyal.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, quan va passar això, es va avisar als Alamús, lo mateix que Alcoletge,
perquè la zona d’Alcoletge també hi ha un pont que està complicat, que allí hem de decidir qui
l’arregla, si la Casa Canal, si una part la fem nosaltres, o Alcoletge, perquè allò es “tierra de nadie”,
com per exemple a Lleida no hi ha manera d’entendres, encara no s’han entès mai i estava cap a la
farinera que hi ha cap aquí baix, una punta de terme que és entre Lleida i nosaltres pues allí
veurem que fem.
Sr. Miquel Amorós, hi ha un govern nou, s’ha de provar.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, esperem que aquest govern nou.
Sr. Carles Palau, de camins, no és el Postius?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, de camins és un d’Esquerra.
Sr. Miquel Amorós, potser us entendreu.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no ens hem entès mai, amb els de Lleida, no ens hem entès mai.
Perquè saps que passa amb els de Lleida, els de Lleida són molt urbanites i quan els hi parles de
camins, i aquí...
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Sr. Carles Palau, amb això estem d’acord, tothom ha de ser responsable dels seus actes.

Sra. Rosa Mª Buira, a Lleida no en tenen de camins.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, llavors ja tenim un conflicte. Quan van allà i veuen el bassals d’aigua
que tenen i suposo que quan els hi deuen dir el que val arreglar allò, llavors ja s’espanten.
Sra. Àngela Utrilla, tenen tota la Rambla d’Aragó foradada de la crema de contenidors.

(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-dues
hores i cinquanta-tres minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.

