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 12 de desembre 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
Nadir Castells Gené
Enric Cerqueda Secanell

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

Actua com a Secretària Interventora la Sra. Elena Bergés Martín
Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que
assisteixen onze dels onze regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en
els articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 98.c)
del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 90 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals.
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts
següents:
Ordre del dia
1r. Aprovació de l’esborrany de l’acta anterior (14/11/2019 i 26/11/2019)
PART RESOLUTIVA
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Ramon Consola Palau (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 20/01/2020
HASH: 6556ae5bb8ff95a4a5051a7e53d9203c

Assistència i quòrum

Número: 2019-0019 Data: 20/01/2020

Núm.: 18/2019
Caràcter: Ordinària
Data: dijous, 12 de desembre de 2019
Horari: de les 21:00 a les 23:08 hores
Lloc: Sala de Plens

ACTES DE PLENS 2019

Elena Bergés Martín (1 de 2)
Secretaria
Data Signatura: 20/01/2020
HASH: bcde274707b5a08f73c2c9327d54115a

18/19 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL 12 de desembre de 2019

2n. Adhesió al contracte derivat 2015.05-D2 de l’Acord Marc de subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
3r. Aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell per a l’any 2019.
4t. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2019-0339 de data 09/12/2019 d’aprovació de la
participació al projecte Agrobiofood b Ponent de l’operació PECT i sol·licitud de subvenció.
PART DE CONTROL

7è. Informes equip de govern.
8è. Precs i Preguntes
Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES ANTERIORS.
Atès que d’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, les actes s’hauran de
sotmetre a votació en la sessió ordinària següent.
Atès que s’han dut a terme el Ple Ordinari de data 14/11/2019, i el Ple extraordinari de data
26/11/2019, i resten pendents per a la seva aprovació.
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6è. Dació en compte dels decrets d’alcaldia.

ACTES DE PLENS 2019

5è. Moció per mesures de suport al sector agrari de la fruita dolça per a l’any vinent.

Per tot això, es proposa al Ple el següent ACORD:
Primer.- Aprovar les actes del Ple Ordinari de data 14/11/2019, i el Ple extraordinari de data
26/11/2019.
Debat
No hi ha intervencions.
Votacions
Sotmesa a votació l’esborrany de les actes anteriors (14/11/2019 i 26/11/2019), aquestes
van ser aprovades per assentiment dels membres assistents de la corporació.
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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.

SEGON.- ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS
LOCALS
DE
CATALUNYA
ADJUDICAT
PEL
CONSORCI
CATALÀ
PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP.
2015.05.D01).
Expedient núm. 656/2019

3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu de
l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es resolgué
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2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de
l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp.
D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta
electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots
que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del
PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i
que preveu de conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels
corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una
subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
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1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data
6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats
al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb
el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2)
“ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS
NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA
CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la
formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre
de 2016.

ACTES DE PLENS 2019

Antecedents.-

acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va acordar
formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01)
a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es
formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.

En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, ENDESA
ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera pròrroga del
citat contracte.
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga del
contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa ENDESA
ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del procediment d’aprovació
de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver manifestat l’adjudicatària del contracte
la no acceptació de la pròrroga.
8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió executiva
del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte derivat
D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar la
licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica,
amb l’aprovació dels plecs corresponents.
9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la seu
del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del contracte
derivat.
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7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM,
s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord marc
pel subministrament d’energia elèctrica.
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6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de Contractació
de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona pròrroga del
contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP
2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2019, en els
mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament
d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.

ACTES DE PLENS 2019

5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga del
contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP
2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2018, en els
mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament
d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.

10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a l’empresa
ENDESA ENERGÍA SAU.
11.- El Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en sessió ordinària, de data 28 de març de
2017, va adoptar l’acord d’adhesió al contracte derivat 2015.05 D1 de l’Acord Marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a
l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim
de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències
de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització comarcal.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, l’adopció
dels següents,
ACORDS:
Primer.- Que el municipi de Bell-lloc d’Urgell s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05
D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a partir de l'1 de gener de
2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per nou mesos més.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
Preus terme d’energia:
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Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència
del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que
regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01).
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Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per
acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).

ACTES DE PLENS 2019

Fonaments de Dret.-

Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Sublot BT1

2.0A

129,275

Sublot BT2

2.0DHAP1

153,682

Sublot BT3

2.0DHAP2

74,015

Sublot BT4

2.0DHSP1

152,397

Sublot BT5

2.0DHSP2

81,426

Sublot BT6

2.0DHSP3

69,899

Sublot BT7

2.1A

145,415

Sublot BT8

2.1DHAP1

167,407

Sublot BT9

2.1DHAP2

89,37

Sublot BT10

2.1DHSP1

167,865

Sublot BT11

2.1DHSP2

97,008

Sublot BT12

2.1DHSP3

82,541

Sublot BT13

3.0AP1

114,198

Sublot BT14

3.0AP2

100,212

Sublot BT15

3.0AP3

72,623

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període

Preu €/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

98,851

Sublot AT2

3.1AP2

91,014

Sublot AT3

3.1AP3

72,865

Sublot AT4

6.1AP1

114,934

Sublot AT5

6.1AP2

97,737

Sublot AT6

6.1AP3

90,992

Sublot AT7

6.1AP4

81,417

Sublot AT8

6.1AP5

74,936

Sublot AT9

6.1AP6

65,815
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Preu €/MWh
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Tarifa/període
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Baixa tensió:

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Període 1

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885

Període 2

Període 3

24,437330

16,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1

Període 2

Període 3

3.1 A

59,173468

36,490689

8,367731

6.1 A

39,139427

19,586654

14,334178

Període 4

Període 5

Període 6

14,334178

14,334178

6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31 de
gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre
(BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon.- Comprometre la despesa per a l’exercici 2020.
Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte
derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018,
Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per e-notum
al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer
València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Debat

7
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Tarifa
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€/kW i any
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Baixa tensió

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, entenem que és la continuació del contracte que teníem fins ara que s’ha de
renovar, només si s’ha mirat si els preus, diguem al mercat lliure eren igual de competitius que els
de l’ACM, només si havíeu fet aquesta comparació.

Sra. Rosa Mª Buira, l’explicació és la mateixa, es va signar un conveni al seu moment al 2017, em
sembla que va ser, i es va decidir que l’Ajuntament, per diverses raons, una per facilitar la tasca
administrativa, perquè fer tot un procediment de contractació amb una empresa és molt farragós,
per un ajuntament petit com el nostre, implica molta despesa d’hores de feina i total per arribar a la
mateixa conclusió al mateix preu o molt semblant, per tant no ens cal treballar tant, llavors a partir
d’ara, a partir d’aquí el que fem és renovar el contracte perquè s’ha anat renovant automàticament
durant tres anys però ara representa que hem de tornar a signar un altre conveni perquè l’empresa
així ho ha decidit, llavors ens tornem a acollir per les mateixes raons, i entre altres coses, com ha
comentat el Ramon aquesta vegada surt una mica més bé de preu, el subministrament serà una
mica més econòmic, si és una mica més econòmic i a més a més ens estalviem tota la tasca
administrativa i burocràtica doncs ens acollim al conveni, per tant votarem que sí també.

Votacions
Sotmesa a votació la proposta d'adhesió al contracte derivat 2015.05-D02 de l'acord marc de
subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, aquesta es
aprovada per unanimitat dels membres assistents, el qual representa el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Vots a favor:
6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.
5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sr. Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells, Sra. Rosa
Romà, Sr. Enric Cerqueda.

TERCER.- APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL PER A L’ANY 2019
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, entenem que faciliten la feina, segurament que ho trauríem igual, i
llavors no cal treballar tant pel mateix preu.
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Sr. Carles Palau, en principi nosaltres votarem a favor, perquè entenem que és un benefici tant pel
poble com per l’estalvi econòmic i estalvi de tasques administratives, està bé d’adherir-nos a
aquests contractes marc que fa l’ACM.

ACTES DE PLENS 2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, el preu és una mica més barat ara que el vostre, s’ha fet un contracte
derivat.

Expedient núm. 660/2019

A més de l’anterior, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en 2018
arribés o superés el 2,5 per cent s’afegiria amb efectes d’1 de juliol de 2019, altre 0,25 per cent
d’increment salarial. Per a un creixement inferior al 2,5 per cent assenyalat, l’increment disminuirà
proporcionalment en funció de la reducció que se s’hagi produït sobre aquest 2,5 per cent, de
manera que els increments globals resultants seran:
PIB igual a 2,1: 2,30 %.
PIB igual a 2,2: 2,35 %.
PIB igual a 2,3: 2,40 %.
PIB igual a 2,4: 2,45 %.
A l’efecte del que es disposa en aquest apartat, en allò que a l’increment del PIB es refereix, es
considerarà l’estimació de l’avançament del PIB de cada any publicada per l’Institut Nacional
d’Estadística (INE). Una vegada publicat l’avançament del PIB per l’INE i, prèvia comunicació a la
Comissió de Seguiment de l’Acord per a la millora de l’ocupació pública i de condicions de treball
de 9 de març de 2018, mitjançant Acord del Consell de Ministres s’aprovarà, en el seu cas,
l’aplicació de l’increment del citat Acord es donarà trasllat a les Comunitats Autònomes, a les
Ciutats Autònomes i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.”
Atès que l’article 3.Quatre del Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic estableix que:
“La massa salarial del personal laboral, que podrà incrementar-se en el percentatge màxim previst
en l’apartat Dos d’aquest article, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de
comparació, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials meritades per
aquest personal en l’any anterior, tenint en compte l’increment anual consolidat del 1,75 per cent
autoritzat pel 2018.
S’exceptuen, en tot cas:
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador.
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“L’any 2019, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un
increment global superior al 2,25 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, en
termes d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal
com a l'antiguitat del mateix i sense considerar a tals efectes les despeses d'acció social que, en
termes globals, no podran experimentar cap increment en 2019 respecte als de 2018. Referent a
això, es considera que les despeses en concepte d'acció social són beneficis, complements o
millores diferents a les contraprestacions pel treball realitzat la finalitat del qual és satisfer
determinades necessitats conseqüència de circumstàncies personals del citat personal al servei
del sector públic.
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Atès que l’article 3.Dos del Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic s’estableix que:

ACTES DE PLENS 2019

Atès l’article 21 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, disposa que les quanties de les retribucions bàsiques i
l’increment de les quanties globals de les retribucions complementàries dels funcionaris, així com
l’increment de la massa salarial del personal laboral, s’han de reflectir per a cada exercici
pressupostari en la llei de pressupostos corresponent. No es poden acordar increments retributius
que globalment representin un increment de la massa salarial superior als límits que fixa
anualment la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al personal.

c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
d) Les indemnitzacions por despeses que hagués realitzat el treballador.”
Atès que consta al Pressupost prorrogat per l’exercici 2019 d’aquest Ajuntament crèdit adequat i
suficient per fer front a l’increment retributiu al que es fa referència, amb càrrec al Capítol 1 de
despeses de personal.

En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aplicar, amb efectes de l’1 de gener de 2019, l’increment de les retribucions íntegres del
personal funcionari i laboral al servei de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, del 2,25 % respecte a
les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la
comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest.
Segon.- Aplicar, amb efectes de l’1 de juliol de 2019, l’increment en termes globals del 0’25%
addicional corresponent a l’increment del PIB, de les retribucions íntegres del personal funcionari i
laboral al servei de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades i als delegats/des de personal de la
corporació.
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, si no em falla la memòria això era un acord a nivell d’Estat que durava tres anys,
no sé si el primer any va ser el 2018, 19 i 20, ó 17, 18 i 19 no me’n recordo, sé que cada any es va
pactar aquest augment, nosaltres creiem que està bé que després dels anys de crisis on es va
retallar i congelar el sou als treballadors públics doncs que ara hi hagi aquest augment per intentar
pal·liar el que es va patir en aquells anys, el nostre vot també serà favorable.
Sra. Rosa Mª Buira, avui del que es tracta és de regular la situació administrativament perquè de
fet els treballadors de l’ajuntament de Bell-lloc ja des del 1 de gener de 2019 estan cobrant aquest
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De conformitat amb l’article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, l’article 52.2.j) 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, els articles 165 i 166 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article 153.1 del
Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local i la resta de legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest acord
l’òrgan competent és el Ple.
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Atès que en data 19 de juliol de 2019 es va emetre l’acta de reunió de la comissió negociadora de
l’increment salarial de l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en que es va arribar al següent acord:
increment a partir de la nòmina del mes de juliol de 2019 d’un 0’25 % de les retribucions a tots els
treballadors i treballadores de l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.

ACTES DE PLENS 2019

Atès que en data 23 de gener de 2019 es va emetre l’acta de reunió de la comissió negociadora
de l’increment salarial de l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en que es va arribar al següent acord:
increment a partir de la nòmina del 2’25 % de les retribucions a tots els treballadors i treballadores
de l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell des de l’1 de gener de 2019.

augment de sou del 2,25 el que passa és que aquesta regularització aquí al Ple de l’expedient
s’havia de fer al mes següent d’aprovada aquesta pujada, gener, febrer, per diverses
circumstàncies això no es va fer, i ara el que estem fent és regularitzar la situació administrativa,
però que quedi clar que els treballadors de l’ajuntament de Bell-lloc estan cobrant com mana la
normativa doncs des del 1 de gener l’increment salarial corresponent, per tant avui fem una
regularització administrativa i prou, per tant votem que sí lògicament.

Vots a favor:
6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.
5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sr. Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells, Sra. Rosa
Romà, Sr. Enric Cerqueda.

QUART.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2019-0339 DE DATA 09/12/2019
D’APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ AL PROJECTE AGROBIOFOOD B PONENT DE
L’OPERACIÓ PECT I SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ.

Número: 2019-0019 Data: 20/01/2020

Sotmesa a votació la proposta d'aprovació de l'increment de les retribucions del personal de
l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell per a l'any 2019, aquesta és aprovada per unanimitat dels
membres assistents al ple, el qual representa el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.

ACTES DE PLENS 2019

Votacions

Atès la voluntat d’atendre en termini el requeriment de la Direcció General d’Administració Local de
data 26/11/2019 relatiu a la revisió de la documentació de la sol·licitud de subvenció per al projecte
d’especialització i competitivitat territorial “Agrobiofood b.Ponent” i la necessitat de trametre la
documentació a la Diputació de Lleida en termini, es va dictar el Decret d’Alcaldia núm. 2019-0339
de data 9 de desembre de 2019 d’aprovació de la participació al projecte Agrobiofood b.Ponent i
de sol·licitud de subvenció per la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial
PECT emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 del
projecte de la Diputació de Lleida Agrobiofood b.Ponent Operació 3 (ECOFood-HubLab), es
considera oportú ratificar la següent resolució que transcrit literalment és la següent:
“DECRET D’ALCALDIA
Assumpte: Sol·licitud subvenció per la selecció de projectes d'especialització i competitivitat
territorial PECT emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020 del projecte de la Diputació de Lleida Agrobiofood b.Ponent Operació 3
(ECOFood-HubLab)
La voluntat de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell es intentar posa de manifest des de l’àmbit local,
un canvi d’estructura territorial orientada específicament a impulsar i gestionar la transformació del
model econòmic actual cap a un model de l’economia verda.
Atès que l’Ajuntament creu necessari participar d’aquest projecte per dota la Incubadora
d’Empreses d’un nou espai en un edifici annex i comunicat a l’actual, facilitador i impulsor de les
accions estratègiques de la innovació en l’especialització de serveis ecosistèmics i mediambientals
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Expedient núm. 659/2019

del territori com elements de millora de la productivitat, competitivitat i sostenibilitat de la producció
primària i el sector agroalimentari, on s’orientarà els nous emprenedors/es que sorgeixen d’aquest
PECT, on es realitzaran les dinàmiques participatives obertes vinculades a la descoberta
emprenedora i cogeneració d’idees i solucions innovadores vinculades al PECT, on hi haurà
espais de treball i prototipatge per les diferents dinàmiques col·laboratives associades a
l’acceleració d’aquest innovació i on hi haurà espais d’acceleració d’starups innovadores amb
impacte en la resolució dels reptes que sorgeixen.

Atès l’article 53.1.u) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’Abril pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local,
Per tot això, RESOLC:
Primer.- Aprovar la participació al projecte Agrobiofood b.Ponent en el qual l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell participarà en l’Operació 3 del PECT A (ECOFood-HubLab) que sol·licita la
Diputació de Lleida dins la subvenció per la selecció de projectes d'especialització i competitivitat
territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

Número: 2019-0019 Data: 20/01/2020

Atès que la Diputació de Lleida
sol·licita una subvenció per la selecció de projectes
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa
operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb el nom de Agrobiofood b.Ponent en el qual
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell participa en l’Operació 3 del PECT (ECOFood-HubLab) amb un
pressupost de 798.277,50 € i un pressupost subvencionable de 681.937,50 €.

ACTES DE PLENS 2019

Atès l’ORDRE PRE/161/2019, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i
en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Lloc de treball

OP4E1

tècnic/a
promoció
econòmica

40.000

46,43%

OP4E2

tècnic/a
dinamització 1

35.000

50,00%

0

OP4N1

tècnic/a
dinamització 2
i acceleració

35.000

83,33%

0

A3.3. Programa
ECOFood-Hublab per a la
co-generació d’idees i
solucions innovadores

A3.4. Programa
ECOFood-HubLab
d’acceleració d’startups
d’impacte

22.500

6
24

50,00%

50,00%

despesa

% mig/mes

mesos

despesa

% mig/mes

mesos

despesa

45,00%

mesos

% mig/mes

15

despesa

mesos

total
despesa
% mig/mes

% mig de dedicació total

A3.2. Programa
ECOFood-HubLab per la
Descoberta emprenedora

A3.1. Espai
ECOFood-Hublab

Existent / Nou

cost mig empresa del període d'execució

OPERACIO 3: ECOFood-Hublab

10.000

32.500

35.000

35.000

6

100,00
%

17.500

12

75,00%

26.250

43.750

12
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Segon.- Fer constar que el personal dedicat a l’operació ECOFood-Hublab i el percentatge de
descripció de les tasques per a cadascuna de les actuacions és:

22.500

35.000

27.500

26.250

TOTAL
DESPESES
PERSONAL
OPERACIÓ

111.250

Donarà suport en la posada en funcionament de l’espai ECOFood-Hublad i del
Programa ECOFood-Hublab per a la co-generació d’idees i solucions innovadores.
Donarà suport en el Programa ECOFood-HubLab per la descoberta emprenedora.
Donarà suport en el Programa ECOFood-Hublab per a la co-generació d’idees i
solucions innovadores i en el Programa ECOFood-HubLab d’acceleració d’startups
d’impacte

Número: 2019-0019 Data: 20/01/2020

tècnic/a
promoció
econòmica
tècnic/a
OP4E2 dinamització
1
tècnic/a
dinamització
OP4N1
2i
acceleració
OP4E1

ACTES DE PLENS 2019

Lloc de
treball

Descripció de
Tasques

Existent /
Nou

Les tasques a realitzar del personal dedicat a l’operació ECOFood-Hublab es descriuen a
continuació:

Quart.- Fer constar que els terrenys on es pretén executar l’actuació són de titularitat municipal i
l’Ajuntament té plena disponibilitat sobre els béns i/o terrenys a actuar.
Cinquè.- Fer constar que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell disposarà de tots els permisos
necessaris abans de l’inici de les actuacions per a poder executar-les d’acord amb el pressupost
aportat desglossat per tipologies i costos
Sisè.- Trametre la documentació a la Diputació de Lleida, als efectes corresponents.
Setè.- Ratificar aquesta resolució al Ple d’aquest Ajuntament en la pròxima sessió ordinària que es
celebri.”
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple d’aquest Ajuntament com a òrgan competent, aprovar
el següent
ACORD:
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2019-0339 de data 09/12/2019, d’aprovació de la
participació al projecte Agrobiofood b Ponent de l’Operació projectes d'especialització i
competitivitat territorial (PECT) i sol·licitud de subvenció.
Segon.- Notificar aquest acord a Diputació de Lleida, als efectes legals oportuns.
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Tercer.- Fer constar que no s’ha iniciat cap actuació de l’operació “ECOFood-HUBLAB” que
impulsa l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en el marc del PECT “Agrobiofood b.Ponent” abans de l’1
de gener de 2019.

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Segurament que ara em direu que soc un il·luminat, el que s’està buscant, quan es va crear
Circum Valley que allí va haver Google, va haver Windows i tots aquests estaven als garatges de
les cases i la gent els van agafar quan estaven il·luminats, ara veiem que són unes grans
empreses, però hauríem de tirar 25 anys enrere. Nosaltres el que volem és que aquest laboratori
d’investigació el qual els llocs on estigui podria ser la creació d’una riquesa important i sobretot al
sector primari que és el pagès, que en aquest moment està patint molt, pues creiem que aquí és
un bon lloc i beneficiar a tot el territori nostre i als altres, a la resta de Catalunya, per tant aquest és
el projecte que estem impulsant.
Sr. Carles Palau, llavors el dubte que se’m planteja és que aquí es parla de fer un edifici annex a la
Incubadora, en quin espai?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, serà damunt del centre, quan vam fer el Centre de Dia i les sales
dels despatxos ja es va deixar l’edifici perquè es pogués créixer un altre pis damunt, en el qual en
aquest pis ja es distribuirà, perquè primer ens han de dir que si o que no, això és el mateix que
quan vam fer la Incubadora nosaltres els hi hem presentat, tenim molta il·lusió, tenim gent potent al
darrera com és el Canal d’Urgell que ells també ens estant espenyent, tota la Federació de
Cooperatives de Catalunya també ens ha donat el suport i ens està espenyent, per tant, entenem
que el nostre projecte és potent i fort, després la idea també és bona, estem en una zona regable
que és del Canal d’Urgell que és la zona més rica i regable de Catalunya, per tant això també és
molt important perquè tenim un sector primari potent i les investigacions el que volen, nosaltres
entrem en la operació 3 que és més que res és això és un centre d’investigació de menjar ecològic
i agafant la recerca de totes les matèries primes que ara s’estan llençant, reciclar-les i poder-les-hi
ficar una valor afegit que el sector primari que és el pagès s’hi pugui beneficiar.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, això és que participem en un projecte FEDER que és un projecte
PECT, Brussel·les traurà una línia creiem que important per la economia que ara tenim com la
coneixem, d’aquí 10 ó 15 anys canviarà radicalment, és a dir entrarem en una economia canviant,
suposo que tots heu vist ara que tenim un problema amb el canvi climàtic per tant tots els governs
el que volen es canviar el sistema econòmic, llavors el que es vol és fer una economia que sigui
verda i que sigui una economia circular és a dir que es reaprofiti s’estan llençant productes que
potser els utilitzem com a matèria orgànica i son matèries primeres com per exemple, en aquest
moment podríem ficar d’exemple lo que és la cel·lulosa, en aquest moment al mercat internacional
s’està pagant entre 870 $ a 1.200 $ la tonelada i nosaltres estem pagant la palla a 30 € la tonelada
o així, que amb això els suecs s’han anticipat bastant, si que és cert que ha d’haver un procés i
aquí és on entra això, llavors el que es vol aquí amb aquest projecte que nosaltres estem
impulsant, el tutela la Diputació de Lleida, hi ha el Patronat de Promoció Econòmica de Lleida,
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, hi ha la Federació de Cooperatives de Catalunya, el IRTA,
l’Associació d’Iniciatives Rurals de tota Catalunya i la Comunitat de Regants dels Canals d’Urgell.
Llavors el que nosaltres presentem amb aquest projecte, és similar al que vam presentar quan
vam fer la Incubadora és que el centre de tot aquest projecte a les terres de Lleida o a una part de
Catalunya sigui aquí a Bell-lloc, és lo que s’ha apostat, perquè Bell-lloc sigui el prototip i el
laboratori d’investigació.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, és que no en sabem res, tota la documentació que ens heu passat no sabem,
que és això?

Llavors aquí el que es faria, si se’ns aprova, es redibuixaria una planta més a dalt i com que ja es
va preveure al seu moment, es pot connectar amb la sala de conferències de la incubadora, es pot
utilitzar, llavors ja veurem si utilitzem l’ascensor, que també es va preveure al seu moment,
l’ascensor que va a la biblioteca o s’independitza i es fica un ascensor nou, però bé, això ja ho
aniríem parlant més endavant, primer ens han d’aprovar el projecte, si no ens l’aprova es queda
aquí i aquí s’ha acabat.

Sr. Carles Palau, entenem que aquí hi havia una sol·licitud inicial que ja es va fer.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, es va fer un principi de sol·licitud, la sol·licitud la fem ara, vam fer la
sol·licitud perquè estàvem interessats en participar, llavors et diuen pues participi, perquè també et
poden dir que no, perquè a part de nosaltres va participar més gent, el que passa és que nosaltres
amb la idea que vam presentar, perquè hi havia capitals de comarca bastant importants, lo mateix
que ens va passar a la incubadora, vam tenir que lluitar amb capitals de comarca i nosaltres vam
tenir un projecte més capdavanter. Quan vam tenir que lluitar amb el tema de la incubadora hi
havia Balaguer, hi havia Borges, hi havia Tàrrega, hi havia La Seu i estàvem nosaltres, lo típic de
sempre és un poble de dos mil i pico i que fa aquest aquí i vam guanyar, i quan vam presentar el
projecte d’agrometal·lúrgica a l’àrea del mediterrani vam quedar nosaltres i Marsella, els dos
projectes que Europa va valorar més positivament, ara vam dir ens volem presentar i ho han
d’acceptar.

Número: 2019-0019 Data: 20/01/2020

Lo que si hem fet, hem volgut passar el decret pel Ple, per dues raons, per la transparència i l’altre
perquè és una cosa que afecta a tots, ens pot afectar a nosaltres o pot afectar a un altre consistori
que vingui, i afecta a pressupostos futurs.

ACTES DE PLENS 2019

Perquè s’ha fet amb decret, pues com bé ha llegit el decret la Secretària, hi havia uns tempos molt
acotats i si ho presentàvem avui encara que fos a la nit, ja no ens entrava, ho vam tenir que
presentar el dimecres.

Sr. Carles Palau, ho dic perquè si hi ha un requeriment de documentació és perquè hi havia una
sol·licitud.

Sr. Carles Palau, pel que dedueixo estem parlant d’un cost total de casi 800.000 euros, i quan
parla de 681.000 € subvencionable, vol dir que la subvenció que es demana és de 681 ó és que
d’aquesta quantitat hi ha un part que es subvencionarà?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no.
Sr. Carles Palau, es demana 681.000 euros de subvenció?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, es demanarà, ara només diem que si ens deixen participar, el nostre
projecte puja això i demanem això.
Sr. Carles Palau, llavors entenem que els altres 117.000 € els haurà d’aportar el municipi.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, nosaltres el que hem fet és fer una valoració estimada de dir si això
funciona també pot tenir un impacte econòmic a la zona, que pot revertir, potser no directament a
l’ajuntament, indirectament perquè pot crear alguna empresa o empreses que es poden quedar
aquí que a la vegada pagaran els impostos sempre estem pensant en aquesta dinàmica.
Sr. Carles Palau, després al requeriment que fa la Direcció d’Administració Local, demana tres
esmenes o tres aclariments, doncs veig que estan al Decret però la tercera de “Document que
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, la documentació era que en volíem presentar.

indiqui els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament
per raó de sexe”.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, això s’ha enviat tot.
Sr. Carles Palau, no cal que consti al decret?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, això no ho sé, sé que s’ha enviat tot.

Sr. Miquel Amorós, jo tinc un comentari, primer penso que un projecte d’aquesta envergadura, la
importància que has dit i has explicat i a més si l’Ajuntament ha de posar diners no només per fer
l’obra, sinó entenc que després comprometrà el pressupost també amb tema de personal,
manteniment de l’edifici o el que sigui, crec que estaria bé fer un estudi socioeconòmic del que pot
representar això, de dir d’aquí uns anys que pot representar a nivell d’augment de població, de
creació d’ocupació, de noves empreses, això que has dit que tenim una mica la idea, no sé si
realment hi ha un estudi socioeconòmic, un estudi econòmic fet que reculli aquestes dades, això
és una pregunta o un prec o un comentari i després també agrair l’explicació que has fet, però s’ha
d’entendre que és un projecte una mica farragós o complicat d’entendre i clar estem amb lo de
sempre, hem de venir aquí al Ple i votar un projecte que pot ser interessant, que hem de posar
100.000 euros per l’obra, i després comprometre el pressupost i altres coses, i no tenim tota la
informació quan venim al Ple, tenim la memòria, però si la llegiu tampoc és molt aclaridora no
perquè no estigui ben fet sinó perquè és un tema complicat és un tema innovador és un tema
novedós i costa d’entendre, per això continuo reiterant que en aquests temes ens agradaria que
ens féssiu una explicació prèvia al Ple, perquè tinguéssim temps per discutir-ho, de preguntar, de
venir a veure els tècnics si convingués, només això.
Com hem comentat alguna altra vegada, tornar a fer aquesta petició a l’equip de govern.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, et recullo la petició, però estem parlant d’una proposta, de moment
no hi ha cap projecte, és una proposta, ara com si diguéssim hem dibuixat damunt el paper el
possible patró de com farem el traje, encara no hem tallat ni el patró.
Sr. Miquel Amorós, si, però hem de votar, vull dir hem de prendre una decisió, i entenc que per
prendre una decisió s’ha de tenir informació.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, si haguéssim fet el decret ja estaria, hagués estat pitjor, estic d’acord,
haureu de prendre la decisió si continuem amb el projecte, amb aquest inici de projecte. Amb el
tema de l’impacte econòmic no ho hem fet, torno a repetir, estem en un inici, nosaltres quan vam
iniciar el tema del polígon, bé, van iniciar uns altres però es va quedar paralitzat, lo que si es cert
que llavors l’ajuntament amb Esquerra el vam espènyer perquè s’arrenqués d’una vegada i per
desgràcia vam arribar un any i mig tard, també teníem la idea era aquesta, igual que amb la
incubadora, el mateix, sabíem que l’agricultura passaria per uns problemes molt greus i havíem de
buscar una alternativa a la gent que plegués de l’agricultura, ara l’agricultura torna a estar en una
espiral molt complicada, està passant uns moments molt greus, avui l’únic que se salva són los
engreixadors dels porcs, els engreixadors no els de les granges que no sabem el que passarà
perquè hi haurà moltes granges d’embotits que potser hauran de tancar, perquè no poden pagar el
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Sr. Carles Palau, ara ens reclamaven tres esmenes, dos estan aquí, que són que els terrenys són
propietat de l’Ajuntament, i l’altra que no s’ha començat cap obra, i la tercera com que no la veiem
aquí al Decret, que no fa falta perquè hi havia allò aprovat.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, si alguna d’aquestes mesures no hagués entrat ens ho haguessin
desestimat, ara no estaríem passant a aquesta fase, perquè primer has de passar aquest filtre.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, suposo que s’ha enviat el Pla d’Igualtat que té l’Ajuntament aprovat.

preu del porc. Per tant en aquests moments estem buscant una altra alternativa més, però no pels
possibles que plegaran sinó perquè puguin adinerar una mica més el producte que ells estan fent,
només aquesta. Ara és l’inici, després s’hauran d’aportar projectes, edificacions, projectes reals i
tal i llavors ja us cridarem i us ens l’ensenyarem.

Sr. Carles Palau, només vull fer el comentari Rosa evidentment som un ajuntament reduït però
tenim el que tenim, de fet una cosa que fem és adherir-nos a l’ACM i respecte a l’estudi
socioeconòmic també es podria demanar a la Diputació o a tot el PECT en general i ens informaria
de com quedaria la situació socioeconòmica aquí al poble.
Jo només voldria dir la posició del nostre vot, el nostre vot serà en contra per varis motius, un pel
que ja ha apuntat el Miquel, creiem que és un tema prou important com per tenir més informació
alhora de prendre una decisió, això comporta que al no poder valorar amb profunditat tot el que
ens heu explicat ara i la documentació que tenim no podem fer un vot favorable a aquesta
proposta. També creiem que les prioritats actuals del nostre poble no passen per dedicar un mínim
de cent mil euros a aquest projecte, cent mil euros només per arrancar-lo entenem que després hi
haurà altres despeses que hauran d’anar a càrrec del municipi.
Votacions
Sotmesa a votació la proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2019-0339 de data
09/12/2019 d’aprovació de la participació al projecte Agrobiofood B Ponent de l’Operació PECT i
sol·licitud de subvenció, aquesta va ser aprovada per majoria absoluta dels membres assistents de
la corporació.
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Sra. Rosa Mª Buira, de fet l’estudi socioeconòmic que dieu lògicament estaria perfecte que el
féssim però fa una estoneta comentàvem que som un Ajuntament petit i que tota la despesa
aquesta administrativa i d’estudis i tot això, potser un ajuntament gran s’ho pot permetre, nosaltres
ens és més farragós però tot i així, quan es va decidir fer el polígon, les persones que van lluitar
per inicia’l i després per continua’l no es va fer un estudi socioeconòmic, però tots teníem clar que
tenir un polígon a Bell-lloc ens havia de beneficiar, el mateix va passar amb la Incubadora
d’Empreses, no es va fer un estudi socioeconòmic, però també vam apostar en aquell moment el
consistori que érem per dir això ha de portar coses bones a Bell-lloc tardarà més o serà més ràpid
però la realitat és aquesta, a principi va costar però ara la incubadora està funcionant i està donant
riquesa i està portant gent a Bell-lloc i això dona riquesa al poble, la mateixa aposta és aquest nou
projecte, pensem que això ha de portar riquesa a Bell-lloc i el fet de dir que això serà una
laboratori d’investigació molt destinat al sector agrícola i al sector d’empreses i de treballs;
actualment la societat tecnològicament està avançant molt i avui ja s’està fent algunes feines,
sobretot el jovent que els nostres pares i nosaltres mateixos ni pensàvem que existirien i d’aquí un
temps pensem que amb el sector agrari també segurament hi haurà unes feines que avui en dia ni
pensem que es podrien fer aquestes feines, doncs potser a partir d’aquest laboratori i d’aquest
projecte segurament sortiran solucions que ens poden beneficiar a Bell-lloc, per tant l’estudi
socioeconòmic no s’ha fet però si que s’ha fet la intenció i la previsió de que això ha de portar
coses bones a Bell-lloc, potser que surti malament i que no en generi de riquesa però si més no
ens haurem posat i haurem apostat per inversió de futur que és una de les nostres obligacions
penso com a gestors del municipi que hem d’apostar pel futur, el passat ja el coneixem, el present
és el que tenim i hem de lluitar pel futur i considero que això és una cosa bona pel futur, això és el
que hem pensat nosaltres.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Miquel Amorós, entenc que si l’Ajuntament ha de fer una aposta per fer aquest projecte, entenc
que ha de tenir una base darrera, la seguretat no la tindràs mai ni la certesa, però almenys has de
tenir una seguretat de dir jo aquí en aquest projecte hi posaré diners, hi posaré esforços del
personal de l’Ajuntament i posaré diners als pressupostos i tot això, això ha de repercutir
positivament al poble, no dic a l’Ajuntament sinó al municipi.

Vots a favor:
6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.
Vots en contra:

El sector agrari és el principal motor de l’economia del nostre poble, i a la vegada de les nostres
terres i de Catalunya.
Les baixes liquidacions dels preus de la fruita de pinyol (que és la més predominant), i que molts
pagesos i pageses ja han començat a rebre en aquestes setmanes, fa que calguin mesures de
suport a la pagesia i fer front al desequilibri que pateix la producció en relacions comercials al llarg
de la cadena de valor de la fruita.
La greu situació de preus baixos, que comença a percebre cada pagès, - moltes liquidacions sota
preu de costs-, juntament amb la impossibilitat que moltes explotacions puguin fer front a les
despeses que es generen aquest any, i que també fa perillar la seva viabilitat per poder començar
la campanya de l’any 2020, i amb el greuge que això pot comportar, amb l’abandonament de les
seves propietats i la pèrdua de més pagesos i pageses dins del sector agrari.
Per tant, el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, adopta el següent
ACORD:
1) Instar al Govern de l’Estat a:
-

Establir, urgentment, una ajuda d’estat als productors de fruita dolça, amb l’objectiu de
dotar de liquiditat al sector per poder fer front als costos de producció de la propera
campanya. A fi i efecte, de garantir el manteniment de l’activitat pagesa al municipi,
dins del marc dels ajuts de mínimes en el sector agrari.

-

Adequar la fiscalitat i tributs que graven l’activitat del sector agrari, en especial el
fructícola, i especialment, l’adequació de mòduls de l’IRPF 2019, increment del
percentatge de despeses de difícil justificació (pels que tributen en el sistema
d’estimació directa de l’IRPF 2019), una exempció dels pagaments que s’han de fer a
la Seguretat Social, l’exempció de l’IBI de rústica amb compensació per part de
l’Administració General de l’Estat als ajuntaments, entre altres que s’hi puguin
escaure,

-

Establir una ajuda d’estat per promoure el desenvolupament econòmic del sector
fruiter consistent en:
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CINQUÈ.- MOCIÓ PER MESURES DE SUPORT AL SECTOR AGRARI DE LA FRUITA DOLÇA
PER A L’ANY VINENT

ACTES DE PLENS 2019

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

Ajudes a l’abandó de la capacitat de producció, un Pla d’arrancada de 5.000
hectàrees, a nivell estatal, per aquella pagesia que vulgui canviar la producció
de préssec i nectarina per altres conreus.

o

Temporalment, no permetre l’ús d’ajuts a les Organitzacions de Productors,
per realitzar noves plantacions de préssec i nectarina.

o

La transposició urgent, per part de l’Estat, de la Directiva (UE) 2019/633, de
17 d’abril de 2019, relativa a las pràctiques comercials deslleials en les
relaciones entre empreses en la cadena de subministrament agrícola i
alimentari. A fi i efecte que, en primer lloc, s’estableixi un percentatge de quota
de mercat per a la indústria agroalimentària, la distribució i el comerç minorista
a partir del qual sigui considerat posició de domini en un mercat de referència.
En segon lloc, posar fi a la deficient regulació dels contractes de dipòsit, font
d’abusos i competències deslleials a la pagesia. Finalment, poder modificar la
regulació de la venda a pèrdues de tal manera que inclogui, a més del preu de
compra del producte en origen, els costos fixos i variables de condicionament,
transformació i comercialització d’aliments.

2) Instar al Govern de la Generalitat a:
o
o

Establir ajudes a la creació d’agrupacions de productors, sota qualsevol
fórmula, per fomentar la col·laboració i organització entre la pagesia.
Establir ajudes a la concentració parcel·laria, per realitzar unitats productives
competitives als regadius històrics de Lleida.

3) Instar a la Diputació de Lleida i els diferents Consells Comarcals de la nostra
demarcació, com a ens supramunicipals del Territori, a recolzar aquesta moció.
4) Transmetre aquest acord a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Catalunya, al
Ministeri d’Agricultura i al Ministeri d’Hisenda, perquè iniciïn tots els tràmits oportuns per
ajudar a un sector tant desfavorit com és el de la Fruita Dolça a les Terres de Lleida,
amb les mesures fiscals sol·licitades.
5) Fer sabedors de la present Moció a la Delegació del Govern de la Generalitat de
Catalunya, i al Departament de Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya.

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, la situació no és gens clara a la pagesia actualment i sobretot el tema de la fruita
que ja estava malament però només fa que empitjorar la situació. No podem fer res més que votar
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Ajudes a la inversió, per un nou Pla de reconversió.

ACTES DE PLENS 2019

o

a favor d’aquesta moció que evidentment és un sector vital per al poble de Bell-lloc i sé la de
defensar de totes maneres.

Sotmesa a votació la moció per mesures de suport al sector agrari de la fruita dolça per a l’any
vinent, aquesta és aprovada per unanimitat dels membres assistents de la corporació, el qual
representa el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Vots a favor:
6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.
5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sr. Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells, Sra. Rosa
Romà, Sr. Enric Cerqueda.
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Votacions

ACTES DE PLENS 2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, el que estem fent ara és un brindis al sòl, les mocions no serveixen
per a res, el govern central té derivades totes les actuacions a la Generalitat, si és cert que el
govern central és el que parla amb Brussel·les, però ella ho té clar, va haver el veto rus i s’havia de
ficar mesures, va passant el temps i es com si miressin cap a un altre cantó, aquí hi ha punts que
estic d’acord i hi ha punts que no estic d’acord, el nostre sector s’ha cremat molts diners amb les
organitzacions i el pagès no ho ha rebut. No s’ha fet el que s’havia de fer.

Atès que en l’anterior Ple va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim d’aquests
Decrets el 0306/2019.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0307/2019 fins al núm. 0339/2019 ambdós inclosos.
S’adjunta annex.
DECRET NÚM.
DECRET
2019-2019-0307
DECRET
2019-2019-0308
DECRET
2019-2019-0309
DECRET
2019-2019-0310
DECRET
2019-2019-0311
DECRET
2019-2019-0312
DECRET

ASSUMPTE
Convocatòria del Ple ordinari 16/2019
Llicència provisional d'obra drets de connexió xarxa aigua i clavegueram (Exp.
568/2019)
Llicència drets de connexió xarxa aigua i clavegueram (Exp. 538/2019)
Llicència animals perillosos (Exp. 0310/2019)
Inici expedient baixa padró habitants (Exp. 560/2019)
Devolució ingressos indeguts abonament piscines (Exp. 441/2019)
Modificació de crèdit del pressupost general (Exp. 614/2019)
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SISÈ.- DACIÓ EN COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA

Anul·lació taxa escombraries (Exp. 622/2019)
Baixa rebut i nova liquidació per canvi de titular taxa d'escombraries (Exp.
430/2019)
Baixa rebut i nova liquidació per canvi de titular taxa d'escombraries (Exp.
620/2019)
Convocatòria del Ple Extraordinari (2019/17)

Modificació de crèdit del pressupost general (Exp. 633/2019)
Justificació subvenció Llar del Jubilats (Exp. 355/2018)
Reconeixement extrajudicial crèdit factures octubre (TCF-2019-91)
Reconeixement obligacions octubre (TCF-2019-90)
Aprovació Conveni CatSalut 2019 Clàusula addicional sisena (Exp. 634/2019)
Ordenació pagaments octubre (TCF-2019-93)
Liquidació altes noves escombraries (Exp. 632/2019)
Liquidació altes noves escombraries (Exp. 632/2019)

Número: 2019-0019 Data: 20/01/2020

Omissió funció interventora octubre (TCF-209-92)

ACTES DE PLENS 2019

Liquidació altes noves escombraries (Exp. 632/2019)
Liquidació altes noves escombraries (Exp. 632/2019)
Liquidació altes noves escombraries (Exp. 632/2019)
Omissió funció interventora aprovació i pagament factures setembre
(TCF-2019-94)
Aprovació de factures octubre (FACT-2019-1192)
Aprovació Nòmines novembre (Exp. 636/2019)
Recepció obres urbanització Polígon Actuació Urbanística 16 (162/2017)
Declaració responsable activitat ambulant de xurreria (Exp. 637/2019)
Procediment contenciós administratiu. Interposició de recurs. (Exp. 640/2019)
Llicència urbanística (Exp. 440/2018)
Concessió de nínxol (Exp. 654/219)
Modificació de crèdit pressupost general (Exp. 657/2019)
Subvenció projecte d'especialització i competitivitat territorial (Exp. 659/2019)
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2019-2019-0313
DECRET
2019-2019-0314
DECRET
2019-2019-0315
DECRET
2019-2019-0316
DECRET
2019-2019-0317
DECRET
2019-2019-0318
DECRET
2019-2019-0319
DECRET
2019-2019-0320
DECRET
2019-2019-0321
DECRET
2019-2019-0322
DECRET
2019-2019-0323
DECRET
2019-2019-0324
DECRET
2019-2019-0325
DECRET
2019-2019-0326
DECRET
2019-2019-0327
DECRET
2019-2019-0328
DECRET
2019-2019-0329
DECRET
2019-2019-0330
DECRET
2019-2019-0331
DECRET
2019-2019-0332
DECRET
2019-2019-0333
DECRET
2019-2019-0334
DECRET
2019-2019-0335
DECRET
2019-2019-0336
DECRET
2019-2019-0337
DECRET
2019-2019-0338
DECRET
2019-2019-0339

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, el Decret 318 que és de factures hi ha una factura de data 1 d’octubre de Fusteria
Ros de reparació banc d’església.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, allà a l’església hi havia un banc.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, fora hi ha un banc i hi havia una pota que algú la va trencar.
Sr. Carles Palau, després el decret 321 que és reconeixement extrajudicial de crèdit, entenc que
està lligat amb el que vam parlar al darrer Ple quan vam fer aquell reconeixement extrajudicial de
crèdit que hi havia algunes factures.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, exactament.
Sr. Carles Palau, i després el 338 que és una modificació de crèdit, en el qual s’amplien unes
partides, entre elles la de joventut, cultura, la d’administració electrònica i reparació lesions, lo de
reparació lesions no ho entenc.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, són 100 euros que és al pavelló, que en aquest cas ho vau reparar
vosaltres hi ha hagut un desquadre, potser ho explicarà millor la Secretària, 100 euros i hem hagut
de fer la modificació a aquesta partida de 100 euros per acabar-ho de tancar.
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Sr. Carles Palau, jo pensava que era dins.

ACTES DE PLENS 2019

Sra. Àngela Utrilla, al carrer.

Sr. Carles Palau, la dels honoraris va ser més del que s’havia previst?
Sra. Secretària Interventora, no, l’obra va pujar més, ha hagut un excés d’obra de 800 euros, i això
s’ha menjat la factura dels honoraris.
Sr. Carles Palau, i després la de l’administració electrònica del Consell Comarcal que és el primer
any que es fa això.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, és el tema de l’AOC.
Sr. Carles Palau, però fins ara no ens cobraven res del Consell Comarcal.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, exactament i tampoc hem pagat.
Sr. Carles Palau, a veure vaig votar al Consell Comarcal però vaig entendre que els serveis que
dona el Consell d’assessorament informàtic als ajuntaments, nosaltres com que tenim informàtic
propi no entraven.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, la meva opinió és la mateixa. Nosaltres hem fet la modificació,
enviaran un rebut i després ja veurem el que passa, perquè segons ells s’haurà de pagar i després
hi haurà reparaments però el conveni no l’hem signat, perquè nosaltres també tenim el mateix
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Sra. Secretària Interventora, és la factura dels honoraris de la direcció d’obra, que com que es va
gastar més de l’obra del pavelló ha faltat per la factura dels honoraris.

criteri que vosaltres, i la raó principal és perquè ningú, vam preguntar que ens expliquessin perquè
ens imputaven 55 hores, perquè Bell-lloc te imputades 55 hores quan tenim un persona que l’estem
pagant que segurament a vegades assessora a altra gent, però per exemple a Bellvís només li han
imputat 45 hores i no tenen informàtic, a Castellnou li han imputat 70 ó 80 hores i no en tenen. Com
que no ens diuen perquè ens ho han imputat de moment ho hem deixat tot aparcat.
Sr. Carles Palau, llavors veig la de cultura i joventut que també pertany a la mateixa bossa que
aquestes que vam augmentar l’altre dia.

El Ple es dona per assabentat dels decrets.

SETÈ.- INFORMES EQUIP DE GOVERN.
Sra. Rosa Mª Buira, els informes de l’equip de govern per una part la pista esportiva del pavelló,
aquest mes de novembre s’ha tornat a repetir el tractament sobre el terra del pavelló, el resultat ha
estat que s’ha eliminat el problema que hi havia, ara la pista no rellisca, ho han confirmat tots els
clubs, estan tots satisfets perquè el que suposava un perill per la integritat dels jugadors doncs de
moment ha desaparegut, l’actuació que s’ha fet té alguns aspectes positius, en primer lloc no
suposa un desgast agressiu pel terra com seria un fressat, es pot repetir les vegades que sigui
necessari i el que és més important és que ha sortit a cost zero, s’ha pogut fer amb la bossa
d’hores de l’empresa de neteja, que ja sabeu suposo l’antic consistori que hi ha una bossa de 300
hores de l’empresa de neteja, doncs s’han utilitzat unes quantes per fer aquest tractament i per tant
ens ha sortit totalment zero i hem estalviat els 9.250,60 euros que estaven previstos al pressupost
del 2019 per fer el fressat de la pista del pavelló, doncs en aquests moments s’han pogut estalviar,
sembla que la solució al problema que es va plantejar a l’any 2016 estava a l’abast, i encara que
durant tres anys no s’ha solucionat, sortosament el nou regidor d’esports en sis mesos doncs ho ha
pogut resoldre, Jaume, el clubs esportius que utilitzen el pavelló doncs ho agraeixen, cal destacar
també que la regidoria d’esports ha impulsat la renovació de la signatura del conveni amb Aigües
Veri, renovar aquest conveni és molt positiu pels clubs esportius del nostre poble perquè això
suposa una millora econòmica per ells, no han de comprar aigua en aquest cas i amb les minses
economies que tenen tots els clubs esportius doncs això és una ajuda ben considerable i que
l’Ajuntament ha col·laborat a fer-la realitat, per tant felicitem al regidor d’esports Jaume Amorós
perquè la dedicació i la implicació sempre donen bons resultats.
La Jornada d’emprenedoria jove, el passat 23 de novembre la Incubadora d’Empreses d’Innovació
Agrometal·lúrgica de Bell-lloc va acollir la Jornada d’emprenedoria jove que en aquesta edició
portava per títol “Una actitud vital, un concepte de vida” l’objectiu de la jornada era donar una visió
positiva de cara a l’emprenedoria i de com les habilitats pròpies dels joves, com poden ser la
innovació, la creativitat i l’ús de les tecnologies poden contribuir a convertir els projectes en casos
d’èxit, amb la participació de comunicadors de renom com Marta Zaragoza i Juanjo Pérez així com
els joves emprenedors de la taula rodona, tots ells joves amb actitud, el nombrós públic assistent va
poder gaudir d’una jornada molt profitosa que pretenia mostrar com la joventut potser un factor clau
per aconseguir l’èxit. Aquesta jornada va ser possible gràcies al Departament de Treball, Afers
Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Bell-lloc i la Incubadora
d’Empreses d’Innovació Agrometal·lúrgica de Bell-lloc amb la col·laboració de la Diputació, a tots
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Alcalde, Sr. Ramon Consola al liquidar el pressupost podeu dir no era així que era aixà.
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Sr. Carles Palau, ja ho veurem a la liquidació.

ACTES DE PLENS 2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, els deixem aquí perquè com que hi ha reis i cap d’any ho hem deixat
per si un cas cau alguna factura, petita factura, penso que aquí es quedaran.

L’enllumenat de Nadal solidari, felicitem al regidor de festes senyor Miquel Campàs per la
instal·lació de les llums de Nadal als nostres carrers i places que avui hem encès per primera
vegada, aquest any també, igual que s’ha fet altres vegades i com es fa a la majoria de pobles, la
majoria de llums són llogades, algunes de les que estan instal·lades són propietat de l’Ajuntament
encara que com que es van deteriorant contínuament ha calgut reparar-les, no s’han reparat totes i
la intenció és que s’aniran reparant al llarg dels anys i a la llarga no caldrà que en lloguem tantes, la
novetat és que s’ha intentat afegir enllumenat a més carrers del poble però sempre negociant i
sense un cost addicional i el més important és que algunes de les llums que s’han instal·lat formen
part de l’enllumenat solidari, les que representen “El Petit príncep” que aquí a la Plaça en tenim
dues i a la biblioteca, i anant cap a l’escola, aquestes per cada garlana de “El Petit príncep” i s’han
instal·lat cinc, s’aporta cinquanta euros al nou centre de pediatria de Sant Joan de Deu, a més
aquestes garlanes estan fetes a Palau d’Anglesola o sigui que a més a més de ser solidàries doncs
fem comarca que això també és important, per tant gràcies Miquel per fer que el nostre poble llueixi
més bonic aquestes festes nadalenques i que a més també el poble de Bell-lloc col·labori en
aquesta bonica iniciativa solidària.
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El pacte amb la Col·lectivitat de Regants de Torregrossa, destaquem la gestió feta per l’Alcalde per
a que al nostre poble no es torni a repetir el problema de manca d’aigua de boca que vam tenir
l’hivern passat a l’època de les tanques, amb el vistiplau del President de la Casa Canal s’ha
aconseguit pactar amb la Col·lectivitat de Regants de Torregrossa per a que en l’època de les
tanques ens deixin utilitzar l’aigua d’un dels seus pantans, aquest pantà té connexió directa amb el
nostre dipòsit i a més queda més alt i per tant l’Ajuntament de Bell-lloc no haurà de fer cap
instal·lació ni tampoc fer la depesa de bombar l’aigua, amb aquest pacte no ens hem de preocupar
de l’abastament d’aigua potable ni al poble ni al polígon en la època de les tanques d’hivern, a més
s’està treballant per solucionar el problema de l’abastament d’aigua al nostre poble a l’estiu, fins
que Incasòl no aporti la solució definitiva, que també s’està concretant el calendari, per tant gràcies
Alcalde per trobar una solució que dona tranquil·litat al nostre poble en el tema de l’aigua en una
època de l’any sempre complicada i per estar treballant molt seriosament en la solució definitiva del
problema de l’abastament d’aigua.
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XI Trobada de Dones Rurals de Bell-lloc d’Urgell “Dona i TIC”, si em permeteu llegiré un resum del
que va sortir a la premsa sobre aquesta jornada, la XI Trobada de la Dona Rural de Bell-lloc es va
fer dissabte 30 de novembre del 2019 sota el lema “Dona i TIC” a la Incubadora d’Empreses
organitzada per l’Ajuntament i amb el suport de l’Institut Català de la Dona, el centenar d’assistents
a la jornada, la majoria dones, van rebre de primera mà el missatge de la poca participació de la
dona en el món de les TIC i la necessitat de fer-ho per a que no quedi despenjada d’un sector que
ja es vital en el món actual, una mala predisposició familiar al que són carreres tècniques, com
programadors informàtics, massa associats a l’home es va plantejar com un dels principals motius
per què la dona no participi d’una manera activa en el món de les TIC, tot i que es va parlar de que
sí hi són presents en espais com el màrqueting, màrqueting digital o com un community manager,
però es troben a faltar com a empresàries o emprenedores, la presentadora i responsable del
programa de TV3 i Catalunya Radio “Revolució 4.0” Chantal Llavina va considerar que cal
empoderar les dones en les noves tecnologies i que hi ha d’haver propostes amb el suport de
l’administració, per altra banda també va dir que calia donar a conèixer les empreses tecnològiques
de Ponent i altres indrets de Catalunya més enllà de Barcelona per mostrar al món que Catalunya
realment és un país innovador, durant la Trobada a més de Chantal Llavina hi va haver una taula
rodona de dones vinculades a empreses TIC i es va fer debat entre els assistents a l’acte que fou
presentat per la presentadora de TV Lleida Mariví Chacón, felicitats Brigit, regidora de la dona, per
organitzar aquesta interessant jornada que segur haurà col·laborat a trencar l’escletxa digital de
gènere i també a sensibilitzar als agents econòmics i socials de la necessitat d’incorporar dones en
el sector TIC i gràcies Brigit per tornar a empoderar al nostre poble en la jornada de dones rurals.

ACTES DE PLENS 2019

ells gràcies i molt especialment a la nostra regidora de joventut Àngela Utrilla que també és una
altra jove amb actitud, per tant a continuar així Àngela.

VUITÈ.- PRECS I PREGUNTES.
Sr. Carles Palau, continuant amb un tema que has apuntat Rosa, pregunta pel que fa al conveni
amb la Veri podríem saber quin import li toca a cada club i quina durada ha sigut aquest conveni?
Sr. Jaume Amorós, són tres temporades, són 5.500 € al hoquei, 3.500 € al bàsquet i 3.000 € al
futbol, s’ha fet una mica de variació.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, que s’està solucionant lo de l’estiu.
Sra. Rosa Mª Buira, s’està treballant perquè a l’estiu tampoc no en tinguem.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, de problemes.
Sr. Carles Palau, però quins ha d’haver a l’estiu si l’aigua.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, al polígon no, a l’estiu tenim un altre problema, el tema del polígon
són dos històries diferents, tenim les tanques de l’hivern i amb això sempre fico el mateix exemple,
tenim un cotxe i hem d’anar a Barcelona, gastem 50 litres de gasolina i al dipòsit en hi cap 30, hem
de calcular on són les gasolineres sinó no hi arribarem, a l’hivern que ens passa la Casa Canal diu
baixem dos dies l’aigua del canal i tu encabís tota la que puguis perquè després dels dos dies
estaràs trenta dies que no en tindràs, per tant tenim un problema de capacitat, molt gran, hem
d’acaparar aigua, que passa a l’hivern ni reguen els jardins amb aigua de boca, ni la gent es dutxa
tant, ni hi ha les piscines, és a dir, cau el consum d’aigua privada però alguna industria que hi pot
haver al polígon com Teresa Carles que hem vist que a l’hivern es dispara el consum perquè
segurament deu fer més menjar del compte, que això és el que hem vist, això ens fa quedar en un
punt bastant crític l’any passat, per lo que és el gran embassament, a part s’utilitzava el pantà de la
33 en el qual s’omplia aquest pantà després fiquem aigua i rebombem cap dalt per utilitzar-lo, ara el
pantà de la 33 també tindrem el problema que segurament estan fent la nova la boquera i podria
ser que entréssim un problema de capacitat.
Sr. Carles Palau, ara a l’hivern.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ara estic parlant de les tanques.
Sr. Carles Palau, potser no podrem fer anar el de la 33 perquè estan d’obres.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, llavors que ha passat vaig parlar amb els de la Casa Canal amb el
president i llavors hi havia dos opcions, o fer un enxarcament al canal, que això t’ho deixen fer, tu
fas una pressa i enxarques o, que ells estaven disposats i ens feien baixar l’aigua via Torregrossa i
enxarcavem aquí a la 33 a prop de la 33, però clar allí teníem el problema de la boquera, inclús
l’enginyer de la Casa Canal havia fet tot un pla per fer l’enxarcament i poguessin fer la boquera i
l’altra opció, jo els hi vaig dir no cal que fem tants miracles, perquè si a Torregrossa tenen un pantà
no cal vetar els nostres dipòsits i a més la infraestructura ja està feta només és un lloc de pales, el
cost és zero aquí a l’enxarcament havíem de fer nosaltres la pressa, bueno nosaltres o Incasòl i
llavors els hi vaig dir que passa si agafem l’aigua d’aquesta altra boquera, cap problema, per una

25

Número: 2019-0019 Data: 20/01/2020

Sr. Carles Palau, la Rosa també ha dit a l’estiu.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, a l’hivern, l’any passat es va arribar molt just.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, pregunta, heu comentat que hi ha problemes d’abastament a l’estiu d’aigua?

part ja teníem la Casa Canal que ens donava permís per agafar l’aigua, la que ens feia falta, i per
l’altre cantó a Torregrossa ens van dir cap problema.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, a l’estiu el pantà oblideu-nos-en.
Sr. Carles Palau, el de dalt et dic.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, a l’estiu podem tenir milions de litres als pantans però podem tenir un
problema d’aigua, perquè és a la inversa.
Sra. Àngela Utrilla, d’aigua potable.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, d’aigua potable, tenim un vas.
Sr. Carles Palau, parles del dipòsit d’aigua neta.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, el vas d’aigua potabilitzada, a l’estiu no tenim de problemes d’aigua,
en podrem tenir, poder si, tu pots tenir la quantitat d’aigua bruta que tu vulguis, els milions de litres
però al final tens unes màquines i un vas de potabilitzada que és la que et mana, és al revés de
l’hivern, a l’hivern d’aigua potabilitzada ens sobra per dir algo, perquè els jardins del poble no
reguen, perquè els jardins de la gent no reguen perquè la gent també es dutxa menys per costum,
perquè no hi ha piscines i per tant aquest vas va sobrat. El problema és a l’estiu penseu que aquest
any s’ha gastat un 20 % més, en general, a les terres i a tot arreu, un 20 % més d’aigua per les
puntes aquelles de calor que hi va haver, les plantes han transpirat molt més, la gent ha suat molt
més, s’ha evaporat molta més aigua de lo normal, i hi ha hagut un consum més elevat, que
segurament serà la tendència habitual tal com està el tema climàtic.
Sr. Carles Palau, s’ha plantejat netejar el dipòsit de la Pineda.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, en aquest cas no ens cal perquè tenim l’altre que és enorme, ja no cal
aquest dispendi.
Sr. Carles Palau, pregunta, vam aprovar el Pla Local de Seguretat Viària, com està?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, estan treballant, el dia que ens l’enviïn us l’ensenyarem, no us hem dit
res perquè no ens han enviat res.
Sr. Carles Palau, com que ja fa temps que el vam aprovar, que no haguessin ficat alguna problema
el Servei Català de Trànsit.
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Sr. Carles Palau, no ho acabo d’entendre, segur que ho has explicat bé, però no ho acabo de
veure, si el pantà a l’estiu està casi bé simple ple.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, a l’estiu tenim el problema del vas de potabilització, és un vas que
nosaltres tenim unes màquines i una capacitat, aquestes màquines produeixen aigua potable, ara
les estem fent treballar quasi 24 hores al dia, aquest vas té la capacitat que té, si tu estàs xupant
més aigua del compte, aquest vas baixa i les màquines no tenen prou capacitat per remuntar
llavors el que s’està buscant és que hi hagi més capacitat d’emmagatzematge amb aquesta punta
que falta per fer les 24 hores es pugui emmagatzemar en un altre lloc d’aigua potabilitzada, és a dir
fer un coixí i això és el que s’està intentant parlar amb Incasòl, fer coixí en un altre lloc, per acabar
de solucionar fins que no acabin el pantà de dalt.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, estem parlant de l’hivern però a l’estiu.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, en això vull fer un matís perquè jo també m’he quedat sorprès ens
estan fet un Pla que després haurem de decidir nosaltres a veure que és el que es fa, és un Pla
aleatori que et diu com veuen ells el poble.
Sr. Carles Palau, ells et fan una proposta.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, quan ens arribi us l’ensenyem i parlem, però jo no ho he entès així,
però bueno esperem que arribi el Pla.

Sr. Miquel Amorós, jo entenc, el que ens van explicar a nosaltres al seu moment, no sé si ha
canviat el seu parer, el Pla vol ser el màxim realista possible amb les intencions de l’equip de
govern, i les intencions del municipi.
Sra. Rosa Mª Buira, suposo que el que ells fan és una proposta genèrica tenint en compte les
condicions del nostre poble si ells han observat que tenim una cruïlla conflictiva i que tenim una
sèrie de coses, pues ells faran una proposta genèrica i nosaltres haurem de ser els que acabem de
decidir.
Sr. Miquel Amorós, lo important crec que són aquestes coses de pintura, de direccions, pues
aquesta línia groga que no es pugui aparcar en lloc d’aquest cantó fiquem l’altre, aquestes coses
que poden ser molt útils, a curt termini, després hi haurà coses a llarg termini que seran més
complicades.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, ells han dit que només fan el Pla i l’altre pas s’ha de fer després i ho
ha de fer l’Ajuntament.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Miquel Amorós, nosaltres vam entendre que era un Pla que es treballava activament amb
l’empresa aquesta, de forma col·laborativa dient quines són les intencions de l’Ajuntament, és a dir,
lo que no es vol amb el Pla és que sigui un document que arribi a l’Ajuntament fet, signat.

Sr. Carles Palau, referent a la carta que em va contestar vostè senyor Alcalde, on vaig demanar
informació de l’altre dia al Ple on es va aprovar inicialment la pujada de l’IBI i de l’Impost de
vehicles, que es va dir aquí que això es va fer en base a uns càlculs i segon també es va dir que
s’havien revisat les taxes i que s’havien detectat deficiències, no sé com dir-ho que hi havia més
despeses que ingressos, llavors jo li vaig demanar si us plau que ens facilités aquests càlculs, puc
entendre encara que no comparteixo el fet de que la documentació que diu que li va facilitar
Secretaria és una documentació interna de treball, ho puc entendre però no ho comparteixo i lo
altre si que és cert que durant quatre anys, que vam estar gestionant les taxes, però precisament
per això volem veure quin són els seus comptes per a veure si coincideixin amb els nostres, per
això els vam demanar, si hi ha inconvenient en donar-nos-les pues bueno.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo li dic que es pot mirar, estan a l’abast, vostès van tancar els
pressupostos.
Sr. Carles Palau, no parlo de pressupostos.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, els comptes del 2018 els van tancar vostès i els de l’any 2015 també.
Sr. Carles Palau, però per exemple aquí, no sé si va ser la Rosa o el Miquel va dir que només en
mig any dels balls del diumenge hi havia un dèficit de 25.000 euros.
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Sra. Rosa Mª Buira, m’imagino que la decisió l’hem de prendre nosaltres, que ells ens donaran
unes directrius generals i nosaltres serem els que acabarem de decidir si aquest carrer el fem
direcció única o no el fem o si aquesta vorera la pintem blanca o la pintem del color que toqui.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, això és fàcil saber-ho.
Sr. Carles Palau, això em sorprèn perquè els balls de tot l’any són 15.000 euros no entenem d’on
surten aquests 25.000 euros.
Sr. Miquel Campàs, en mig any no vaig dir.
Sra. Rosa Mª Buira, ball i festes.
Sr. Carles Palau, balls de diumenge.

Sr. Miquel Campàs, ho puc mirar al Ple, però si vaig dir 25.000 em vaig equivocar.
Sra. Rosa Mª Buira, havíem fet una comparativa que al 2015 que s’havia tancat amb 5.000 € en
negatiu, concretament aquesta partida o aquest apartat de balls o altres festes i ara estàvem a
menys 27.000 €, balls i altres festes i el que s’englobava en aquest capítol.
Sr. Carles Palau, Festa Major i tot.
Sra. Rosa Mª Buira, no, era la partida de festes.
Sr. Carles Palau, pues això torno a fer la petició si poguéssim compartir encara que sigui en una
reunió aquestes dades millor per tots.
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Sr. Carles Palau, no sé si ho vas expressar bé o no, però vas dir els balls del diumenge només
portem mig any o no sé si ja comptàvem els del setembre, no que al setembre no hi ha ball, portem
ja un dèficit de 25.000 euros. Després en fred ho vam pensar i vam dir però si l’import de tot l’any
són 14.000 euros, per això dèiem aquests comptes d’on?
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, la partida de festes.

Sr. Miquel Campàs, sobre el tema del llibret de la Festa Major dilluns tenim una reunió per
aclarir-ho amb l’empresa, estem pendents.
Sr. Miquel Amorós, només era això que quan els tingueu ens els passeu. I després una pregunta
que vam tocar el tema de la memòria històrica que va ser al Ple del novembre que estàveu
pendents de fer una reunió amb l’empresa que feia les entrevistes i tot això si l’heu pogut fer i si
l’heu fet doncs com està el tema.
Sra. Rosa Mª Buira, s’ha fet la entrevista i el que es farà ara és que estem esperant que l’empresa
ens porti tot el que ells han fet, el treball aquest el document que han elaborat amb totes les
entrevistes i amb tot el treball que han fet i també penso que presentaran una proposta de que si es
volgués continuar aquest treball doncs un pressupost que s’hauria d’afegir, doncs ells el pressupost
que van fixar al principi, els ha donat per fer unes tasques determinades i ara el que portaran serà
totes aquestes tasques elaborades i a partir d’aquí doncs diuen si volguessin continuar fent unes
altres tasques doncs valdria tant, ja decidirem i valorarem, doncs estem a l’espera i com que vam
dir que per qüestions administratives les factures s’han de presentar abans d’acabar el mes de
desembre, doncs ells lògicament volien presentar la factura a l’època que tocava i que poguessin
cobrar el més aviat possible i per tant suposo que entre aquesta setmana i la que ve rebrem el
treball fet, ja ho comentarem.
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Sr. Miquel Amorós, vam registrar dos preguntes per escrit sobre el tema de llibret de Festa Major i
el sopar de Festa Major i vau dir que les contestaríeu per escrit.

Sr. Miquel Amorós, també la idea era fer aquesta primera fase, entre les moltes fases que hi pot
haver fins arribar a la publicació del llibre o, el més urgent era fer aquestes entrevistes a aquesta
gent que tenen més de 85 anys, alguna de les persones que es van entrevistar ja és morta.
Sra. Rosa Mª Buira, el que ens passaran és això el recull d’aquestes entrevistes i el recull de fets
històrics relacionats amb Bell-lloc, però que lògicament fer-los públics així tal i com ho passaran no
tindria massa sentit, llavors això tindrà sentit quan es faci una publicació i s’ordeni tota aquella
informació.
Sra. Nadir Castells, era una informació per treballar a partir d’aquí.
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Sra. Rosa Mª Buira, més que un document que es pugui fer públic no és, perquè de fet l’estudi
aquest estava ja lo que vau assentar com a bases per fer aquest estudi ja estava molt dirigit a
recollir documentació i informació per a futur utilitzar-la per fer pues, per elaborar un llibre o per fer
una publicació digital o per fer un altre tipus de publicació o sigui que el que hi haurà allí
bàsicament serà un recull d’informació i amb aquest recull d’informació que serà una part
entrevistes oral que s’han fet als padrins i padrines d’aquí a Bell-lloc alguns de tot el llistat que els
vau facilitar hagin pogut fer 10 ó 12 però em sembla que hi havia marcades un tope de 12, no
havíem acabat de fer aquestes 12 encara, i a partir d’aquí també reculls d’informació d’arxius, han
anat a l’arxiu del Govern Militar i a d’altres arxius i llavors la documentació que ens facilitaran serà
això un recull de coses històriques d’aquella època, d’aquells anys que ja vau marcar al contracte i
a partir d’aquí d’aquell recull doncs que es faci l’ús que se n’hagi de fer, però fer una publicació de
tot allò no està preparada per publicar, precisament és un recull que s’ha de fer per després fer-n’hi
la publicació que toqui.
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Sr. Miquel Amorós, no sé quin tipus de document és però entenc, no sé si només serà un esborrany
o que serà, però estaria bé que ho féssiu públic o que al menys ens ho passéssiu, suposo que ja ho
teníeu previst.

Sra. Nadir Castells, jo la pregunta que volia fer és que vàries persones m’han comentat que quan
es fan activitats a la Sala Cultural que no es dona la calefacció.
Sra. Àngela Utrilla, a les activitats de les associacions.
Sra. Nadir Castells, a les de l’Associació de Dones, s’ha espatllat o algo?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no.
Sra. Rosa Mª Buira, precisament s’ha arreglat.
Sr. Miquel Campàs, l’altre dia m’ho va comentar una veïna d’aquí Bell-lloc i li vaig dir que a través
de l’Associació de Dones fessin un escrit de la petició que feien i llavors solventaríem el problema,
perquè allí estaven fent unes activitats a un lloc a “La Costereta” i va haver un problema quan va
haver aquelles tormentes i degut al mal estat de l’edifici va entrar una mica d’aigua, aquest
problema es va solucionar i llavors han volgut anar cap allí, surt molt més econòmic el gas d’aquella
calefacció que no pas anar a la Cultural per m³ d’escalfament, tenen tot l’espai igual lo que passa
que estic esperant l’escrit, i avui he mirat i encara no el tinc, quan el tingui ens hi posarem i
solventarem el problema, però ja et dic a “La Costereta” hi ha un espai que han estat fins ara
utilitzat per moltes associacions i allí hi ha una calefacció que en principi funciona, el problema que
va entrar aigua de les pluges que va entrar aigua, això està subsanat, poden tornar a anar a “La
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Sra. Rosa Mª Buira, el que ens passaran serà això, el format segurament serà en format digital
perquè no té cap sentit que ens ho passin en format paper si que ens van passar una mica de
resum del que havien fet i fins on havien arribat però el treball total serà després en format digital.

Costereta” estic esperant un informe per part de l’Associació de Dones i llavors buscarem una
solució raonable entre l’equip de govern, entre l’Ajuntament i l’associació.
Sra. Brigit Jubillar, ahir van fer un taller de defensa personal i eren tres persones, clar, si per tres
persones has de posar la calefacció.
Sra. Àngela Utrilla, és que la Cultural tindria la calefacció engegada durant casi tota la setmana, si
fessin totes les activitats allí, havent un espai que hi ha calefacció i pel volum d’usuaris.

Sr. Miquel Campàs, està a 15 graus, ara la sensació de 14 graus no és la de 21, quan entres allí la
sensació en aquell espai és fred.
Sr. Carles Palau, per a que pugui contestar jo, si m’ho tornen a dir, no hi ha cap prohibició expressa
de no engegar-la.
Sra. Rosa Mª Buira, l’únic que hi ha control.
Sr. Miquel Campàs, en principi hi ha tres persones que la poden donar, que és el senyor que porta
La Cultural, la Brigit i jo, a part del tècnic, no té ningú més clau per entrar allí i donar la calefacció,
per tenir-lo tot controlat, i el del bar no la dona ni fa res si no li diem jo o la Brigit.
Sra. Rosa Mª Buira, no és una prohibició sinó que és un control per evitar que totes les mans. El fet
de que siguin més o menys ells encarregats de la calefacció en aquest cas va tot una mica
relacionat primer perquè el Miquel és el més tècnic en aquest aspecte i segon la Brigit és la seva
col·laboradora en l’àrea de festes i són ells els que porten una mica el control dels actes que es fan
a La Cultura, llavors ells són els que ja saben que s’hi ha de fer a La Cultural, avui, demà i d’aquí
dos dies i per tant són els que estan al tanto de si s’ha de posar la calefacció o no s’ha de posar,
hem intentat unificar-ho tot una mica i organitzar-lo per a que no passi que tots hi posem les mans,
que tots anem i venim i amb tota la bona intenció però a vegades no som experts en la matèria i
passen aquelles coses que no haurien de passar.
Sr. Carles Palau, tothom s’organitza com pot.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo volia fer una afegit en el tema de la memòria històric, abans el
senyor Palau ha mencionat que bé al seu criteri de que hem gastat diners en la incubadora i que
seria millor arreglar els carrers i tal i tal, aquest informe ha costat casi 6.000 euros i pel text que
porta val bastants diners, discreparé o no, és un criteri de l’equip de govern i nosaltres endavant i
cap problema però també podríem dir el mateix efecte, escolti en comptes de fer això podíem
arreglar una vorera, cadascú té les seves visions, només és una referència al que s’ha dit abans.
Sr. Carles Palau, però no és el mateix deixar que es mori a l’oblit la memòria històrica del poble,
que la seva visió de futur.
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Sr. Carles Palau, per deixar-ho clar, perquè també m’havien arribat veus i les males llengües, que hi
ha una prohibició expressa d’engegar la calefacció.
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Sra. Rosa Mª Buira, quan hi ha un altre edifici que ja té calefacció, és que l’activitat ja es feia allà,
per les inclemències es va canviar, però el més pràctic és això, el més pràctic i el més econòmic en
aquest cas també.
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Sr. Miquel Campàs, que no està tancada la calefacció, no la deixem a zero perquè no es bo per tot
el material que hi ha a aquesta sala, està a uns 14 ó 15 graus, però clar si ens hem d’escalfar a 20
ó 21 graus durant 24 hores durant els quatre mesos forts de l’any.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, segurament vostè té un punt de vista i potser jo puc tenir el mateix
que vostè referent a això però un altre també pot tenir un altre punt de vista i se l’ha de respectar.
Sr. Carles Palau, bàsicament és una qüestió de prioritats.

Sr. Miquel Amorós, jo vull pensar que no es posarà ni en un calaix ni un arxiu, vull pensar que a
partir d’aquí es treballarà per a poder publicar alguna cosa que pot ser xulo, que és l’objectiu,
evidentment si aquests 6.000 euros si els hem gastat per tancar aquesta informació en un arxiu o
en un CD malament, el que s’ha de fer aquí és fer alguna cosa més.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, amb aquesta informació no podem publicar gaire cosa, jo m’he quedat
parat, l’he vist i m’he quedat sorprès perquè si amb això volem fer una publicació.
Sr. Carles Palau, però s’ha d’iniciar alguna manera, i és com ha dit el Miquel es va començar amb
la gent d’avançada edat i ara.
Sr. Miquel Amorós, a vegades la quantitat no és lo més important.
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Sra. Rosa Mª Buira, ara representa que aquest recull històric, que sembla perfecte, doncs hem
gastat uns diners que serviran per a que es quedin en un calaix dins un CD perquè si aquesta
informació o aquest recull històric, tot el que s’ha trobat no es publicita d’una manera o una altra i
no s’ordena i es fa una publicació sigui del tipus que sigui, doncs no es quedarà a l’oblit, però es
quedarà dins un calaix i d’aquí uns quants anys ves a saber si aquell CD s’haurà perdut i per tant,
intentarem que al nou arxiu que es faci a l’Ajuntament nou el posarem allí ben guardat i guardarem
un lloc específic.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, perquè sinó la gent seria molt avorrit el món, tothom pensaríem igual i
tothom faríem el mateix.

Sra. Nadir Castells, amb la col·laboració de la Universitat de Lleida, que gratuïtament t’ho poden fer.
Sra. Rosa Mª Buira, això del gratuït és molt discutible. Perquè si algun escriptor s’ha de dedicar a
escriure un llibre sobre la història de Bell-lloc.
Sra. Nadir Castells, però hi ha gent que pels treballs finals de màster, treballs finals de grau, tota
aquesta documentació la treballen i com es documentació que a ells els ajuda als seus estudis t’ho
fan de manera gratuïta.
Sr. Miquel Amorós, jo el que volia dir és que aquesta informació s’ha de minimitzar, serà poca, la
quantitat no és molt important, en aquests casos, sinó la qualitat de la informació. No he vist el
borrador, però estic segur que és un document de qualitat, i llavors això de dir un CD i el posarem
al calaix.
Sra. Rosa Mª Buira, vindrà en un CD això és evident, en aquests moments no li podem donar una
altra utilitat.
Sr. Miquel Amorós, però donem-li la importància que té.
Sra. Rosa Mª Buira, no tenim la capacitat per poder-n’hi fer un ús que sigui correcte i adequat o l’ús
que es mereix aquesta informació, llavors en aquests moments l’Ajuntament no estem capacitats
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Sra. Rosa Mª Buira, tindrem una mínima part feta d’investigació sobre la nostra història, sobre la
història de Bell-lloc d’una època molt concreta però ara potser ens faltarà l’expert que sàpiga
elaborar i ordenar aquest document o aquest llibre o aquest document informàtic, llavors aquí si ho
ha de fer l’Ajuntament.

per ningú muntar un llibre sobre la història de Bell-lloc i si surt una ocasió que algun estudiós vulgui
venir a fer un treball final de carrera, doncs lògicament en parlarem i seria una bona solució, de
moment això no ho tenim.
Sr. Carles Palau, l’important és que d’aquí uns anys no ens lamentem de que no tinguem un record
de la gent que va viure aquelles males experiències, ara el tenim, cuidem-lo.
Sra. Rosa Mª Buira, el tindrem, perquè encara no el tenim i el guardarem lògicament.

(document signat electrònicament)
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Secretària interventora
Elena Bergés Martín
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Vist i plau
L’Alcalde
Ramon Consola Palau
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I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió, essent les vint-i-tres
hores i vuit minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.

