A la Sala de conferencies de l’ncubadora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell (lloc utilitzat per
garantir la seguretat segons l’alarma COVID 19 RD 463/2020, de 14 de març), essent les vint-i-una
hores del dia 21 de maig de 2020, 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
Miquel Campàs Pla
Brigit Jubillar Jové
Àngela Utrilla Sánchez
Rosa Mª Buira Castells
Miquel Amorós Folguera
Nadir Castells Gené
Enric Cerqueda Secanell

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

No assisteixen i justifiquen la seva absència:
Carles Palau Boté
Rosa Romà Navarro

Regidor, BM-AM
Regidora, BM-AM

Hora de començament : 9,00 nit.
Hora d’acabament: 1/4 de 12 nit.
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Assistència i quòrum

ACTES DE PLENS 2020

Actua com a Secretari interventor accidental Ferran Lázaro Diez.
Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que assisteixen
nou 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Expedient 194/2020. Convenis (aprovació, modificació o extinció).
Expedient 207/2020. Actuacions urbanístiques.
Expedient 492/2019. Convenis (aprovació, Modificació o Extinció)
Expedient 389/2019. Actuacions Preparatòries de Contractes.
Expedient 40/2018. Subvenció sol.licitada a una altra administració.
Expedient 199/2020. Subvencions sol.licitades a una altra administració.
Dació en compte de la liquidació pressupost 2019
Dació en compte dels decrets d’Alcaldia
Dació en compte de les rendicions trimestrals (1r trimestre 2020) al Ministeri d’Hisenda
Precs i preguntes
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Ramon Consola Palau (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 16/07/2020
HASH: 426f7b10a6015470431dada04c885d21
Ferran Lázaro i Díez (2 de 2)
Secretari accidental
Data Signatura: 16/07/2020
HASH: 147ae05fe043acb371c2c5d92d4f600a

ACTA PLE 21-05-20

L’alcalde en el moment de l’inici de la sessió plenària agraeix a tots els que han treballat de tots
els àmbits de serveis i han continuat donant una normalitat a tota la població i a qui ha estat
confinat.

El ple per unanimitat accepta l’esmena que entrega el regidor Sr. Miquel Campas que transcric
literalment:
FALTES DEL PLE DE 20 DE FEBRER DE 2020
En primer lloc dir que la primera part del vídeo se sent molt malament.
Segon punt, sobre els pressupostos
C.P. FALTA en el debat falta afegir el Consell Comarcal ens cobrarà mes diners pels serveis que
presta al Ajuntament.
R.C. FALTA em ajustat el pressupost i el em adequat a la realitat tal com este que fer
comptablement.
C.P. FALTA posem en valor que s’aprovin uns pressupostos i creiem que ja es hora que s’aprovin
de manera ordinària que marca la normativa.
Inclou una inversió fase 4 del enllumenat.
FALTA que es v demanar el any 2018 a la Diputació i el poble es beneficiarà de un 25 %del cost de
l’obra.
A petició del nostre grup ens va fer arribar el pressupost i Això es d’agrair.
AL SENTIRSE MALAMENT EM SALTO FINS AL PUNT SISE
Sisè punt
En el debat falta
R.C. vam vera que la partida se Seguros de vehicles estava molt mes elevada que el que tenia
que pagar en un vehicle normal em passat de 1000€ i pico a 798€ amb la mateixa cobertura.
Sete punt
FALTA una gran part del debat no esta resumit, falta literalment tot el comentari del Sr. Miquel
Amoros i tota l’explicació del Sr. Ramon Consola.
Vuitè punt.
FALTA total la conversa inicial de la Sra. Rosa Roma.
En el debat i durant l’explicació de la Sra. Rosa Buira falta a mi m’agrada destacar el que diem al
preàmbul de la llei 17/2015 jo afegiria sigui a Catalunya o a qualsevol lloc, m’agrada fixar-me en
que em de buscar la igualtat entre homes i dones aquet separatisme que fem de protegir les dones
o fer visibles les dones, hi es l’educació que ha de canviar.
No m’agrada el fet que digueu que el nostre municipi afavoreix que les dones continuïn en el
anonimat si no que fem les regidores aquí.
Rosa Roma FALTA i una lluita constant i de les administracions no es far res els que si fan son les
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Primer punt de l’ ordre del dia, aprovació de l’acta de la sessió anterior. En aquest punt s’aprova
l’acta 02/20 de data 20 de febrer de 2020, amb l’esmena següent:
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El Sr. Alcalde vol fer constar que al grup BM-AN se li va enviar una convocatòria divendres a les
13,49 per una reunió dilluns i que la comunicació el grup BM-AN varen dir que no la havien rebut
dins el plaç.
L’Alcalde ha comprovat a les comunicacions enviades per l’ Ajuntament i que es correcte
l’enviament, altra cosa es si com a grup BM-AN no heu mirat la tramesa del comunicat, però
l’enviada per part de l’ Ajuntament si ha estat feta correctament.

ACTES DE PLENS 2020

Al primer punt cal dir que la secretaria anterior l’Elena que ja no treballa en l’Ajuntament i va
deixar l’acta tancada i ella va dir que no es podia modificar, el Sr. Campas el que volia es fer una
esmena a l’acta, ja que no reflecteix detalls importants.

AASS.
Si que vam plantejar fa uns 2 o 3 anys canviar el nom del carrer però si que es veritat que en tot el
país no mes queda el de Bell-lloc d’Urgell i com som partits independentistes no s’entén tindre el
d’un Borbó.
Comencen un gran debat sobre el carrer Alfons XIII des de 2h 10 minuts fins a les 2h 39 minuts i
falta tot.
El Sr, Miquel Amorós com a portaveu del grup BM-AM esta d’acord en incloure l’esmena en l’acta i
adjuntar l’escrit presentat pel Sr. Campas.

L’EXPEDIENT 194/2020 que es l’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE CESSIÓ
PARCIAL DE LES OBRES DEL PROJECTE DE LIQUIDACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ
DEL SECTOR INDUSTRIAL VINYES DEL MIG I DE LES OBRES CONTINGUDES EN EL
PROJECTE EXECUTIU D’UNA DEPURADORA COMPACTA AL SECTOR VINYES DEL MIG, I DE
COMPROMÍS D’EXECUCIÓ D’OBRES D’URBANITZACIÓ VINCULADES AL SECTOR,
FORMALITZAT EL 21 DE SETEMBRE DE 2017.
El Sr. Consola llegeix l’addenda d’Incasol i el Sr. Miquel Amoros li diu que hi ha un conveni que ja
es va iniciar l’ any 2015, l’1 de juny de 2017 es va aprovar i el 15-06-2017 es va signar, es una
infraestructura necessària. En el seu moment degut a les actuacions polítiques va esser molt
costos redactar el conveni, i Incasol no ha fet les obres a les quines es va comprometre en el seu
dia referint-se al conveni. El Sr. Miquel Amoros remarca que el seu grup dona tot el suport al
Poligon d’Incasol a Bell-lloc d’Urgell, però votara en contra l’addenda ja que essent un tema
important, el grup nostre no ha estat informat amb gaire temps per poder-lo revisar.
El Sr. Alcalde es remet a l’informe d’Aqualia, al Carles Palau li vaig dir l’any 2015 que hi havia
temes importants amb Incasol, s’ han perdut dos anys. Incasol ens va enviar el conveni de 2017
igual que al vostre grup. L’addenda s’ha fet perquè s’han sobrepassat els paràmetres de aigua i de
llicencia del conveni, amb la concessió d’aigua de Teresa Carles ja s’esta al 50% del màxim de
concessió que el vostre grup va concedir la llicencia. El vostre grup va concedir dos llicencies, una
a Transambiental que te en plantilla 100 empleats i una altra a Payper que consta d’una plantilla
de 200 empleat, amb l’informe desfavorable de la secretaria Elena Berges Martin. Actualment hi ha
4 empreses que han comprat terreny a Incasol, una d’elles volia demandar a Incasol i a
l’Ajuntament per no poder construir amb llicencia degut als paràmetres insuficients del conveni
d’Incasol.
La Sra. Buira aclara que no es podien donar llicencies un cop superats els 85.,000 m2 a estes dos
empreses nomenades anteriorment. Aquesta addenda permetra donar llicencies a les dos
empreses ja en obres i a les 4 que han comprat terreny.
El Sr. Miquel Amoros i Sr. Consola parlen de la convocatòria de signatura del conveni en el mandat
del Sr. Carles Palau, a la qual no va assistir el Sr. Consola.
El Sr. Amoros parla de haver convocat amb un document entregat en ma al Sr. Consola i el Sr.
Consola li contesta al Sr. Miquel Amoros que li justifiqui documentalment dia, hora, i qui li va
entregar el document de convocatòria. Sr. Amoros es una mentida, reitero a mi no s’em va
convocar li respon el Sr. Consola.
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En el segon punt de l’ordre del dia que fa referencia a l’expedient 194/2020. Convenis (aprovació,
modificació o extinció).
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El Sr. Alcalde, referent al ple telemàtic cal que la senyal d’internet es rebi en molt bones condicions
o de lo contrari tot son problemes, a mes cal afegir que la secretaria ha plegat i el Fernando ha
tingut que fer-se càrrec de la situació.

ACTES DE PLENS 2020

També ens sumem als agraïments del covid-19, com a grup BM-AM volia que es fes un ple
telemàtic ja que dos companys no han pogut assistir

Proposta d’acord de Ple d’aprovació, si s’escau, de sol·licitud a la Comissió de Territori de
Catalunya per la formulació del Pla director urbanístic d’àmbit supramunicipal i rellevància
econòmica, amb la denominació de Pla director urbanístic d’activitat econòmica de
Torreblanca-Quatre Pilans i Moredilla a Lleida.
El Sr. Alcalde exposa el port sec al ferrocarril i que suposa un important lloc logistic, caldrà que la
Generalitat faci el pla urbistic.
El Sr. Miquel Amoros comenta que el seu grup ha tingut l’informació primera per la prensa i no per
part de l’Ajuntament. Li pregunta al Sr. Alcalde en que estarà involucrat l’Ajuntament de Bell-lloc d’
Urgell.
El Sr. Consola informa que a l’ Ajuntament no li representa cap despesa (cost 0,00 €), per altra
banda els beneficis de Bell-lloc d’Urgell son alguns com per exemple que es rebra les zones
d’equipaments que ens doni el pla urbanístic com a polígon, que l’Ajuntament rebra i recepcionara
com a tals a disposició del nucli de Bell-lloc d’Urgell, en aquest igual que en tots els polígons entra
la figura d’una gestora que gestiona el polígon i per altra banda entra l’ Ajuntament com a entitat
municipal a cobrar els impostos de les llicencies i tots els impostos que ens corresponguin segons
la proporcionalitat de la superfície d’ambit local que s’ens ocupa. Tot això ens aporta una riquesa
pel nostre territori. La Sra Buira recalca que s’incentivara la tasca de llocs de treball de la nostra
població per gaudir i incentivar el treball en la nostra població.
Votació:
Grup JxB, 6 vots a favor.
Grup BM-AM 3 vots abstenció.
El quart punt que es refereix a: l’expedient 492/2019. Convenis (aprovació, Modificació o Extinció)
PROPOSTA D’ACORD DE PLE D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D'URGELL I EL CONSELL
COMARCAL DEL PLA D’URGELL VINCULAT A LA CONVOCATÒRIA DE L’ORDRE TSF/115/2019,
DE 07 DE JUNY, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ 2019.
El Sr. Consola llegeix parts importants del conveni i el Sr. Miquel Amoros li pregunta quin lloc cde
treball s’ ha demanat.
El Sr. Alcalde explica que una dona per un plaç de 6 messos.
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El tercer punt que fa referencia a: l’expedient 207/2020. Actuacions urbanístiques.
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Votació:
Grup JxB, 6 vots a favor.
Grup BM-AM 3 vots en contra

ACTES DE PLENS 2020

El dos grups estan d’acord en que el polígon es una millora. El Sr. Consola, si el polígon esta
aturat sense llicencies no es util per la població de Bell-lloc d’Urgell, el que es valora en aquest
conveni es que al sobrepassar en la vostra legislatura els paràmetres de m2 de sol i de m3
d’aigua, ara amb l’ addenda exposada es podrà donar llicencies, ja que la secretaria anterior va fer
informe DESFAVORABLE per poder concedir llicencies. (el Sr. Consola llegeix l’informe
desfavorable de la secretaria), tot seguit el tècnic municipal tampoc signara la llicencia i les
empreses queden sense poder desenvolupar la seva activitat.

Votacions:
9 vots a favor grup JxB i BM-AM
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RATIFICACIÓ DECRET PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE
L’ENLLUMENAT EXTERIOR (FASE 4)
Es dona lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2020-0103 de data 12/05/2020 , que és del
literal següent:
“ Assumpte: Projecte de Reforma i Ampliació de l'Enllumenat Exterior (Fase 4). Aprovar
l'expedient de contractació, el plec de clàusules i la licitació de l'obra.
1.ANTECEDENTS
1.1 Atès que l’any 2017 els serveis tècnics de la Diputació de Lleida van realitzar el
projecte de “Reforma de l’Enllumenat Exterior del Municipi de Bell-lloc d’Urgell (Fase 4)”.
1.2 Atès que l’any 2018, l’ajuntament va realitzar una auditoria energètica de l’estat actual
de l’enllumenat públic. L’auditoria inclou la revisió de l’estat actual de les instal·lacions i el
inventari de les principals característiques de cada punt de llum, la seva georeferenciació
i el càlcul dels nivells d’il·luminació, entre d’altres, proposant millores en estalvi
energètica.
1.3 Atès la memòria desenvolupada per sol·licitar la subvenció FEDER dins la
convocatòria per entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carbono
dins el marc del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.
1.4 Atès la Mesura 6. Renovació de les instal·lacions d'enllumenat, il·luminació i
senyalització exterior que té com a objectiu d'actuació reformar les instal·lacions
municipals d'enllumenat, il·luminació i senyalització exterior existents per tal de reduir el
seu consum d'energia final i les emissions de CO2, mitjançant la millora de la seva
eficiència energètica.
1.5 Atès que l’Ajuntament va sol·licitar el 22/02/2018 una subvenció dins la convocatòria
per entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carbono dins el marc
del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 del projecte
“Reforma de l’Enllumenat Exterior del Municipi de Bell-lloc d’Urgell (Fase 4)” amb un cost
total de 156.622,70 €. 1.6 Atès la resolució favorable del Instituto para el Ahorro y la
Diversificación de la Energía (IDAE) en data 03/07/2019 de la subvenció sol·licitada en el
marc del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 del projecte
“Reforma de l’Enllumenat Exterior del Municipi de Bell-lloc d’Urgell (Fase 4), atorgant el
50 % del projecte (78.311,35 €).
1.7 Atès la resolució favorable del Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la
Energía (IDAE) en data 03/07/2019 de la subvenció sol·licitada en el marc del Programa
Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 del projecte “Reforma de
l’Enllumenat Exterior del Municipi de Bell-lloc d’Urgell (Fase 4), atorgant el 50 % del
projecte (78.311,35 €).
1.8 Atès la resolució favorable de la Diputació de Lleida, segons decret de presidència
núm. 6460 de 12 de desembre de 2019 atorgant el 25 % del projecte (39.155,67 €)
1.9 Atès per complir els terminis de contractació de l’obra que ens marca el Instituto para
el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDAE) segons la resolució favorable.

ACTES DE PLENS 2020

El cinquè punt que fa referencia a l’expedient 389/2019. Actuacions Preparatòries de Contractes.
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ACTES DE PLENS 2020

1.10 Atès que el Ple de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell, en data 24 d'octubre de 2019,
s'aprova inicialment el Projecte de la Reforma i Ampliació de l'Enllumenat Exterior de
Bell-lloc d'Urgell, fase 4, amb un pressupost de 117.986, 56 euros i 24.777,18 euros
d'IVA, que fan un total de pressupost d'execució de contracta de 142.763,74 euros IVA
inclòs.
1.11 Atès que el 20 de desembre de 2019 es publica al tauler d'anuncis electrònic de
l'Ajuntament l'edicte sobre aprovació definitiva del Projecte de Reforma i Ampliació de
l'Enllumenat Exterior de Bell-lloc d'Urgell, fase 4. I es remet a l'BOP i al DOGC per a la
seva publicació de conformitat amb la normativa de règim local.
1.12 Atès que el BOP núm 250 de 31 de desembre de 2019 es publica l’aprovació
definitiva del projecte de reforma i ampliació de l’enllumenat exterior, fase 4.
1.13 Atès que el DOGC núm 8080 de 9 de març de 20120 es publica l’aprovació definitiva
del projecte de reforma i ampliació de l’enllumenat exterior, fase 4.
2.FONAMENTS JURÍDICS
Atès el Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió de
subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia
baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible
2014-2020, modificat pel Real decreto 1516/2018, de 28 de desembre i el Real decreto
316/2019, de 26 d’abril.
Atès l’anunci de les normes reguladores del procediment de concessió de subvencions
directes a projectes singulars d’entitats locals de la demarcació de Lleida per afavorir el
pas a una economia baixa en carboni, BOP Lleida núm. 47 de 7 de març de 2019 del
Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Atès la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC), el Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’Obres i Serveis dels ens Locals, la llei
9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic (LCSP), el Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la
LCSP, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Atès la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes
del sector públic (LCSP). Competències en matèria de contractació en les entitats locals.
1. Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències com a
òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis,
els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els
contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent
dels recursos ordinaris del pressupost.
En virtut de quant s’ha exposat, considerant els informes i altra documentació que consta
a l’expedient, per tot això, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra projecte “Reforma de l’Enllumenat
Exterior del Municipi de Bell-lloc d’Urgell (Fase 4)” i, en conseqüència, autoritzar la
convocatòria de la licitació mitjançant procediment obert simplificat.
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran
l’esmentada contractació.
Tercer.- Autoritzar la despesa per import de 142.763,74 euros IVA inclòs, amb càrrec a la
partida del pressupost 1650-63900, del pressupost vigent

Quart.- Simultàniament anunciar la licitació pel termini de vint (20) dies naturals, comptats
a partir del següent a la inserció de l’anunci al perfil del contractant, d’acord amb el que
preveu l’article 159.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Cinquè.- Ratificar al Ple en la pròxima sessió ordinària que es celebri. “

9 vots a favor grup JxB i BM-AM.
Sise punt, expedient 40/2018. Subvenció sol.licitada a una altra administració.

RATIFICACIÓ DECRET APROVACIÓ DEFINITIVA DED L’ACTUALITZACIÓ
DEL PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA DE BELL-LLOC D’URGELL
Es dona lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2020-0104 de data 13/05/2020 , que és del
literal següent:
“ Exp.- 40/2018
Assumpte: Aprovació definitiva de d’actualització del Pla Director d’Abastament d’Aigua
de Bell-lloc d’Urgell
1.ANTECEDENTS
1.1. Atès que al DOGC del 28/08/2017 es va publicar RESOLUCIÓ TES/2063/2017, de 22
d'agost, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana
de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens
locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l'actualització de plans
directors del servei municipal d'abastament d'aigua, i es deleguen en la Direcció les
facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament
de les subvencions.
1.2. Atès que al DOGC del 22/11/2017 es va publicar RESOLUCIÓ TES/2689/2017, de 2
de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades
de la redacció i l'actualització de plans directors del servei municipal d'abastament
d'aigua.
1.3. Atès que l’any 2009 el Consell Comarcal del Pla d’Urgell va redactar el primer Pla
Director d’Abastament d’Aigua de Bell-lloc d’Urgell, atès que ja han passat 10 anys,
l’ajuntament considera necessari l’actualització del mateix atenent a la demanda creixent
d’usos d’aigua al municipi tant de boca com per les activitats econòmiques existents i
futures.
1.4. Atès que el 07/11/2018 es va registrar la resolució definitiva d’atorgament de
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva,
adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i
l'actualització de plans directors del servei municipal d'abastament d'aigua.
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El Sr. Miquel Amoros en nom del seu grup celebra que l’obra d’aquest enllumenat es pugui
realitzar.
El Sr. Consola comenta que s’ha demanat permis a ADIFF, que han contestat que cal reduir
l’alçada de les faroles, la qual cosa han acceptat els nostres tècnics i han compensat la baixada
d’alçada amb mes faroles per cobrir la pèrdua de reducció de llum.

ACTES DE PLENS 2020

Es proposa al Ple el següent ACORD:
Primer.- Ratificar en tot el seu contingut el Decret d’Alcaldia 2020-103 de data 12 de maig
de 2020 sobre Projecte de reforma i ampliació de l’enllumenat exterior (fase 4).

El Sr. Miquel Amoros pregunta quina va esser la consulta feta al Tècnic de L’Acca tal com figura
en el punt 1.8. Tambè cal tgenir en compte que la xarxa te un rendiment del 29,3 %.
El Sr. Consola contesta a la pregunta, Cal sectoritzar la xarxa i els comptadors de la població,
canviar les canonades de fibrociment que seria la primera inversió.
Votació.
Grup JxB, 6 vots a favor.
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1.7. Atès el decret 2019-357 d’aprovació del contracte menor de serveis d’actualització
del Pla Director d’Abastament d’Aigua de Bell-lloc d’Urgell a l’empresa ECOSTUDI SIMA
SL. Telèfon 973 56 01 00 Fax 973 56 05 62 email : ajuntament@bell-lloc.cat Pl. Major, 8
25220 Bell-lloc d'Urgell
Codi Validació: 6Z4DG3YG5FYRFYSM4GYMP6Y2H | Verificació:
https://bell-lloc.eadministracio.cat/ Document signat electrònicament des de la plataforma
esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2
1.8. Atès a la consulta feta al tècnic del Departament de Regulació dels Serveis
d’Abastament de l’Agència Catalana de l’Aigua, el Sr. Sebastià Datzira Masip.
1.9. Atès el decret 2020-0079 de l’aprovació inicial de d’actualització del Pla Director
d’Abastament d’Aigua de Bell-lloc d’Urgell i la posterior publicació el 6 d’abril al BOP núm.
67 sense que hi hagi hagut cap al.legació.
2.FONAMENTS JURÍDICS
De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
i el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
De conformitat amb la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de
les Administracions públiques.
De conformitat amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, que preveuen la publicació en la seu electrònica o pàgina
web dels instruments de planificació de les administracions que obeeixin a objectius
concrets en un temps determinat.
Per tot això, RESOLC:
Primer.- Aprovar definitivament l’actualització del Pla Director d’Abastament d’Aigua de
Bell-lloc d’Urgell realitzat per l’empresa ECOSTUDI SIMA SL.
Segon.- Publicar un anunci d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anuncis de la Corporació.
Tercer.- Notificar aquesta resolució al l’Agència Catalana de l’Aigua i a FCC AQUALIA,
S.A, als efectes legals oportuns..
Quart.- Ratificar aquest decret al Ple de l’Ajuntament en la pròxima sessió ordinària que
es celebri. “
Es proposa al Ple el següent ACORD:
Primer.- Ratificar en tot el seu contingut el Decret d’Alcaldia 2020-104 de data 13 de
maig de 2020 sobre l’Aprovació definitiva de l’actualització del Pla Director d’abastament
d’aigua de Bell-lloc d’Urgell.

ACTES DE PLENS 2020

1.5. L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell com a ens beneficiari de la subvenció presenta el
10 de setembre de 2019 una sol·licitud de pròrroga, en la que al·lega que el termini
previst per a la redacció del pla director excedeix el termini previst a les bases.
1.6. Atès que el 19/09/2019 segons resolució 6677345 l’Agència Catalana de l’Aigua va
autoritzar la prorroga per executar les inversions fins al 5 d’abril de 2020, i fins el 5 de
juny de 2020 per justificar i acreditar la inversió corresponent.

Grup BM-AM 3 abstencions.
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RATIFICACIÓ DECRET DE PRORROGA PER L’ANY 2020 DEL PLA LOCAL
DE JOVENTUT 2016-2019
Es dona lectura del Decret d’Alcaldia núm. 2020-0105 de data 13/05/2020 , que és del
literal següent:
“ Exp.- 199/2020
Assumpte: Pròrroga per l’any 2020 del Pla Local de Joventut 2016-2019.
ANTECEDENTS
Atès que el món local té un paper destacat en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya
2010- 2020 ja que, partint dels principis de proximitat i subsidiarietat, les polítiques de
joventut han de respondre a les necessitats i projectes de la gent jove. I el món local està
en contacte directe amb les persones joves i amb les seves necessitats i problemàtiques,
fet que permet dissenyar solucions més ajustades al seu context immediat.
Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell és un dels pioners a la comarca del Pla
d’Urgell en treballar en polítiques de joventut mitjançant un pla local propi.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en sessió ordinària número 07/16 de
data 14 de setembre de 2016, va ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 192/2016 de data 30
d’agost de 2017 relatiu a l’aprovació del nou Pla Local de Joventut període 2016-2019.
Atès Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en la seva sessió ordinària número 14/17,
de data 13 de desembre de 2017, va aprovar l’acord d’aprovació del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell
en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat.
Atès que per desenvolupar el nou Pla Local de Joventut de Bell-lloc d’Urgell és prioritari
desenvolupar els processos de participació amb tots els col·lectius implicats amb el joves,
i és una oportunitat i eina de comunicació real.
Atès l'estat d'alarma, que estableix el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, pel qual es
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19 i les successives pròrrogues fa impossible desenvolupar un procés participatiu
coherent i aglutinants a tots el col.lectius de joves.
Atès la voluntat d’aquest ajuntament de prorrogar un any més el Pla Local de Joventut
2016-2019 per seguir desenvolupant les polítiques de joventut reals i necessàries a fi i
efecte d’implementar els projectes habituals i d’incorporar projectes que incloguin l’efecte
als joves i les seves famílies per la situació de crisi sanitària ocasionada pel Telèfon 973 56
01 00
COVID-19, i a l’espera de redactar el nou “Pla Local de Joventut 2021-2023” durant el
proper any.
Atès que les determinacions de l’article 142.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de
Codi Validació: 4X2Z4PQ666AKZ2T6RTPN2Q7SJ | Verificació:
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2006; de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut; i del Pla Nacional de
Joventut de Catalunya 2010-2020.

ACTES DE PLENS 2020

Sete punt, expedient 199/2020. Subvencions sol.licitades a una altra administració.

9 Vots a favor dels grups JxB i BM-AM.
Vuite punt, dació en compte de la liquidació pressupost 2019
Es dona comptes de la liquidació de l’exercici de 2019 realitzada per la Exsecretària Sra. Elena
Berges Martin.
En aquest punt els comentaris dels dos grups son de Romanent, superàvit, regla de despesa, el
pla econòmic financer que cal fer per l’any 2020 i 2021 i les inversions en sostenibles.
Tècnicament tot queda reflectit en el Tancament de l’ exercici 2019, aquest punt queda donat com
a informat.
Nove punt, dació en compte dels decrets d’Alcaldia.
Es dona compte de tots els decrets d’alcaldia exposats, El Sr. Alcalde a rel de la pregunta feta pel
grup BM-AM sobre el decret 2020/97 sobre contractar un empleat de brigada per desinfectar per
motiu de la COVID-19, se li va oferir el lloc de treball al Joel (l’anterior empleat de la brigada que
va cessar per anar a treballar en un altra empresa), ell va contestar que no, per tenir altres plans
de treball. Llavors si li va proposar a l’altre peersona que també havia treballat a la brigada i que
ja era coneixedor de les tasques, Sr. Manuel Avila.
La Sra. Nadir Castells llegeix la moció presentada pel seu grup.

MOCIÓ PER CLARIFICAR LES PRESUMPTES IRREGULARITATS COMESES PER
LA MONARQUIA ESPANYOLA

Si una cosa ha caracteritzat la monarquia espanyola de les darreres dècades han estat
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En aquest punt no hi ha comentaris i es passa directament a la votació.

ACTES DE PLENS 2020

FONAMENTS DE DRET
Atès el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refòs de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Atès la Llei 20/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Atès la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
En conseqüència, RESOLC:
Primer.- Aprovar la pròrroga durant l’any 2020 del PLJ 2016-2019.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la Direcció General de Joventut i al Consell
comarcal del pla d’Urgell als efectes corresponents.
Tercer.- Ratificar al Ple en la pròxima sessió ordinària que es celebri.”
Es proposa al Ple el següent ACORD:
Primer.- Ratificar en tot el seu contingut el Decret d’Alcaldia 2020-105 de data 13 de
maig de 2020 sobre la Pròrroga per l’any 2020 del Pla Local de Joventut 2016-2019.

els escàndols. Especialment aquells que envolten a la figura de Joan Carles I. Ara, i en
plena crisi sanitària i social que viu el país arran l’emergència del coronavirus, la
monarquia espanyola i el rei Felip VI admeten sense vergonya les possibles
irregularitats en els comptes del rei emèrit.

Cal clarificar aquest origen i arribar fins al fons de la qüestió al voltant d’una monarquia
corrupta i hereva del franquisme. De manera implícita la monarquia espanyola accepta
l’origen poc net del fons que ha gestionat la Casa Reial fora del pressupost públic. Per
tots aquests motius, Esquerra Republicana ha instat la Comissió Europea a investigar
aquest suposat cas de blanqueig de capitals, i ha presentat una sèrie de demandes al
Congrés dels Diputats, per crear una comissió d’investigació, que permeti investigar
fins al final l’origen de la fortuna dels Borbó. La constitució no pot ser una excusa per
tapar de nou la corrupció de la monarquia.
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa l’adopció del següents acords:

PRIMER.- Manifestar el rebuig al sistema monàrquic espanyol, corrupte i hereu del
franquisme.
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Ara, enmig de l’escàndol, lluny d’explicar la veritat i regularitzar aquesta situació,
l’actual rei Felip VI ha renunciat públicament a l’herència paterna, en un intent
d’amagar aquesta situació i netejar la seva imatge. El comunicat emès el passat 15 de
març en què Felip VI renuncia a l’herència del rei emèrit es va fer amb nocturnitat i
traïdoria, aprofitant el context en què, lògicament, la ciutadania està preocupada per la
crisi sanitària i humanitària que estem vivint. Tal és la maniobra, que ha estat
precipitada i sense anàlisi prèvia, que queda per veure que la renúncia sigui possible,
ja que segons l’article 991 del codi civil no és senzill renunciar a una sola part de
l’herència.
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ACTES DE PLENS 2020

Les investigacions periodístiques apunten a un compte bancari suís del Rei Joan
Carles en què hi hauria 100 milions de dòlars provinents de l’Aràbia Saudita. Una
fortuna feta a base de negocis de venta d’armes entre d’altres a països com l’Aràbia
Saudita, que segons fons no oficials (ja que la llei franquista 9/1968 de secrets oficials
ho impedeix), supera els 2.000 milions d’euros. La fortuna reial ha estat dipositada,
segons les mateixes informacions, en bancs suïssos per evitar el control de qualsevol
tipus.

SEGON.- Demanar al Congrés dels Diputats la creació d’una comissió d’investigació
que permeti investigar les presumptes irregularitats comeses per membres de la
Família Reial, així com dels seus còmplices, i les seves possibles influències en la
política diplomàtica i comercial de l'Estat espanyol amb l'Aràbia Saudita.

Bell-lloc d’Urgell, maig de 2020
La Sra Buira esta completament d’acord en que s’investigui i s’apliqui la llei que toca.
Votació.
9 Vots a favor dels grups JxB i BM-AM.

Vots a favor 9 dels grups JxB i BM-AM.
Desè punt, dació en compte de les rendicions trimestrals (1r trimestre 2020) al Ministeri
d’Hisenda.
En aquest punt s’informa de la dació en compte de les rendicions trimestrals al Ministeri d’Hisenda:
informe trimestral període mig de pagament a proveïdors 1r trimestre 2020.
Pagaments realitzats del trimestre: 253.198,84 €
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 49.379,15 €
Periode mig de pagament 1r trimestre de 2020: 41,04 dies.
Aquest punt s’aprova per unanimitat del ple de la corporació.
Onze punt, precs i preguntes
En aquest apartat les intervencions son les següents:
-El Sr. Miquel Amoros en nom del seu grup dona suport als polítics que encara son a la presó.
-El Sr. Amoros, sobre els pagaments dels rebuts de concessió o lloguer durant el CORONAVIRUS,
dels llocs municipals de la Cultural, piscines i poliesportiu, es pensa fer alguna bonificació.
/El Sr. Alcalde i Buira contesten que a les piscines i al poliesportiu no s’ha fet cap acte i tot ha estat
sense moviment i es un conveni, al Bar de la Cultural es paga un lloguer.
-El Sr. Miquel Amoros respon que l’equip de govern ho tingui present.
-El Sr. Miquel Amoros pregunta com es gestionaran les piscines, la biblioteca.
/La Sra Buira contesta que al juny s’obrira la biblioteca amb el màxim de mesures de seguretat, els
llibres al tornarlos passaran 14 dies aïllats sense que ningu hi pugui accedir.
-Nadir Castells pregunta sobre els ordinadors prestats.
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ACTES DE PLENS 2020

QUART.-Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la mesa
del Senat.

Número: 2020-0002 Data: 16/07/2020

TERCER.- Expressar el suport a qualsevol iniciativa encaminada a denunciar l’opacitat
de la monarquia espanyola, i en favor de clarificar qualsevol presumpte irregularitat
comesa per la mateixa.

Secretari interventor accidental
Ferran Lázaro Diez

(document signat electrònicament)
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Vist i plau
L’Alcalde
Ramon Cònsola Palau
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Es clou la sessió de la quina estenc els acords estratificats segons el meu lleial saber i entendre
com a funcionari de l’administració general.

ACTES DE PLENS 2020

/La Sra. Rosa Buira contesta que es deixaran fins al mes de setembre i despres ja es veura.
/El Sr. Consola fa un incis i recorda que tot el problema del COVID dona una despesa afegida de
cost de desinfecció i neteja.
-El Sr. Miquel Amoros pregunta sobre els rebuts de la llar d’infants.
/La Sra. Buira li contesta que la quota del març ja estaba cobrada, quan es reprengui la activitat ja
es regularan i es compensaran les quotes.
-El Sr. Enric Cerqueda comenta la situació dels camins veïnals i el seu esta bastant dolent.
/El Sr. Consola comenta que s’arreglen però les pluges els tornen a malmetre, cal també esperar a
que s’acabin les obres de modernització de la Col.lectivitat de Regants i ells repondran els camins
malmesos per les obres.
-La Sra. Castells pregunta si se sap el dia que finalitzaran les obres d’ADIFF, per les molèsties que
ocasionen a les nit.
/El Sr. Campas li diu que ell també les pateix i que cal tenir paciència ja que es la millora el que
compta al final de les obres.

