Ramon Consola Palau (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 04/01/2021
HASH: 6556ae5bb8ff95a4a5051a7e53d9203c

ACTA PLE 03-12-2020

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 dinou hores i trenta minuts del dia 3 de desembre
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 extraordinària
del Ple de la Corporació.

Assistents:
Jaume Amorós Bonet
Miquel Campàs Pla
Brigit Jubillar Jové
Rosa Mª Buira Castells
Àngela Utrilla Sánchez
Carles Palau Boté
Miquel Amorós Folguera
Nadir Castells Gené
Enric Cerqueda Secanell
Rosa Romà Navarro

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

Es fa constar que el Sr. Carles Palau Boté s’incorpora a la sessió iniciat el Ple.

Hora de començament : 19:30 hores del dia 3 de desembre de 2020
Hora d’acabament: a les 20:15 hores del dia 3 de desembre de 2020.
Actua com a Secretaria interventora Sra. Pilar Casanova Navarro.
Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que
assisteixen deu dels onze regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst
en els articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;
98 c) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 90 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts
següents:
Ordre del dia
1.-Aprovació inicial si s’escau, modificació de crèdit 2/2020 mitjançant crèdit
suplement de crèdit (aplicació del superàvit pressupostari).

extraordinari i
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Pilar Casanova Navarro (2 de 2)
Secretaria - Interventora
Data Signatura: 04/01/2021
HASH: 5a401c2d519217fa79e760984b24e531

Assistència i quòrum

2.-Conveni entre l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell
per a la prestació dels Serveis d’assistència tècnica d’àmbit general i dels serveis
relacionats amb l’administració electrònica.
L’Alcalde president procedeix a la lectura dels punts proposats:
1.-APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2020 MITJANÇANT
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT (APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT
PRESSUPOSTARI)
ANTECEDENTS
Vista la possible aplicació del superàvit pressupostari de l'exercici 2019, i de conformitat amb allò
que preveu els articles 32 i la disposició addicional 6a de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s'aprova la modalitat de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de
tresoreria per a despeses generals.
Vist que en data 30 de novembre de 2020 per Decret d’Alcaldia núm. es va aprovar l’expedient
de distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 2019.

Vist la memòria d’alcaldia de data 30 de novembre de 2020, on es proposen les partides i els
imports de les despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici
següent, per les quals no existeix crèdit pressupostari (crèdit extraordinari) ), així com per les quals
el crèdit previst és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació (suplement de crèdit), que s’han de
modificar.
Vist que amb data 30 de novembre de 2020 es va emetre informe de Secretaria Intervenció, pel
qual es va informar favorablement la proposta de modificació de crèdit..

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
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Vist que en data 27 de novembre de 2020 mitjançant provisió d’alcaldia s’incoa l’expedient per
modificar el pressupost mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit (per aplicació del
superàvit pressupostari).

baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e) i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim
local, l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament per
majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a què
l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les
despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector
públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
5.-El Congrés dels Diputats en la seva sessió de 20 d'octubre de 2020 va apreciar, per majoria
absoluta dels seus membres, que es dóna una situació d'emergència extraordinària que motiva la
suspensió de les regles fiscals, requisit que estableix l'article 11.3 de la LOEPSF.

El Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 (1) ha acordat sol·licitar al Congrés dels Diputats
l’apreciació de la situació d’emergència extraordinària prevista a l’article 135.4 de la Constitució,
que comporta la suspensió de les regles fiscals per als exercicis de 2020 i de 2021. D’acord amb
aquest article, els límits de dèficit estructural i de volum de deute públic només podran superar-se
en cas de catàstrofes naturals, recessió econòmica o situacions d'emergència extraordinària que
escapin al control de l'Estat i perjudiquin considerablement la situació financera o la sostenibilitat
econòmica o social de l'Estat, apreciades per la majoria absoluta dels membres del Congrés dels
Diputats.
El Congrés dels Diputats ha apreciat aquesta situació per majoria absoluta dels seus membres en
el Ple de 20 d’octubre de 2020 (2).
En el text de la referència publicada sobre el Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 (1) es
preveu que, com a conseqüència de la suspensió de les regles fiscals, les entitats locals podran fer
ús dels seus romanents i contribuir així a la recuperació econòmica i social.

L'aplicació preceptiva de l'article 32 de la LOEPSF solament té sentit en un marc de vigència de
les regles fiscals, de manera que la suspensió d'aquestes porta, necessàriament, a considerar que
no existeix obligació de destinar el superàvit a amortització de deute en els anys 2020 i 2021 i, per
això, es podrà disposar de tot el saldo del RTGG per a qualsevol tipus de despesa.
En aquest sentit s’ha manifestat Tutela Financera segons la Nota informativa sobre la suspensió
de les regles fiscals per als exercicis de 2020 i 2021 i les conseqüències de la suspensió en els
procediments previstos a l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de
tutela financera dels ens locals.

No obstant això, aquesta la Direcció General recomana destinar el romanent de tresoreria per a
despeses generals al finançament de despeses de caràcter no recurrent (inversió o despesa
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Considerant l'anterior, els objectius d'estabilitat, de deute públic i la regla de despesa, aprovats pel
Consell de Ministres en data l'11 de febrer de 2020 no resulten d'aplicació en haver-se aprovat la
suspensió.

corrent no recurrent) atès que el romanent és un recurs no recurrent. Amb caràcter previ, cal tenir
en compte els criteris generals d’utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals de
signe positiu que es detallen a l’apartat 13.3 de la nota informativa d’aquesta Direcció General de
25 de juny de 2020, sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2020
(sanejament de les obligacions i devolucions d’ingressos pendents d’aplicar al pressupost,
compliment dels compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdit
incorporables i compliment del termini legal de pagament a proveïdors).
Els apartats 7.2, 10, 13.1, 13.2, 13.4 i 14.2 b) de la nota informativa esmentada no són d’aplicació
als exercicis de 2020 i 2021.

6. L’aprovació d’aquest expedient es competència del Ple de la corporació per majoria simple i hi
són d’aplicació les mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat previstes en l’article
169 del TRLRHL.
De conformitat amb el que disposa l'article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en l'article 22.2.e) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, aquesta Alcaldia, proposa al Ple, el
següents ACORDS:

Aplicació
Descripció
Programa Econòmica
9200

22706

Estudis i Treballs
Tècnics
TOTAL

Crèdits
inicials

Modificació

8.000,00

71.500;00

79.500,00

8.000,00

71500,00

79.500,00 €

Crèdits finals

Segon.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020 del Pressupost
prorrogat, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb
càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el següent detall:
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Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020 del Pressupost del
Pressupost de 2020, en la modalitat de suplement de crèdit per a l'aplicació del superàvit
pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el
següent detall:

Aplicació

Crèdits
inicials

Descripció
Programa

Modificacions
de crèdit

Crèdits finals

Econòmica

1650

639001

Renovació Enllumenat, QC01,02,03,05,06,07

0,00

452.885,93 €

452.885,93 €

9200

16209

Fons
Social.
Treballadors

0,00

1.772,53 €

1.772,53 €

Conveni

454.658,46 €

0,00

TOTAL

TOTAL 526.158,46 €
Finançades:

IMPORT

87000

Romanent de tresoreria. Aplicació per al finançament de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit

186.494,02 €

76106

Subvenció Diputació Renovació Enllumenat

113.221,48 €

79102

Fons Desenvolupament Regional IDAE Renovació Enllumenat
QC-01,02,03,05

226.442,96 €

TOTAL

526.158,46 €

Tercer.- Aprovar l’actualització de l’annex d’inversions del pressupost per l’exercici 2020, en els
següents termes:
Aplicació
Codi Prog

Eco

1650 639001

Estat d'Inversions
Descripció
Renovació Enllumenat
QC,01-02-03-05,06-07

Import
452.885,93 €

Ingressos
Altres
Fons Propis
Aportacions
339.664,44 €

113.221,49 €

Quart.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, pel termini de quinze dies, durant els quals les persones interessades poden
examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L'expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
El senyor Miquel Amorós Folguera, pren la paraula en representació del grup BM-AM i manifesta la
seva satisfacció i la del grup, que en aquesta modificació s’aprovi la partida pressupostària i el
finançament per les obres de renovació de part de l’enllumenat que quedava pendent. Suposa
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DESCRIPCIÓ

PARTIDA

una millora per al poble i al mateix temps proposa i anima a continuar amb les millores que sempre
suposen un estalvi econòmic però també una millora mediambiental i per tant un be per a tots.
El Senyor Ramon Consola explica el contingut de la proposta i respon al Senyor Amorós que es el
propòsit de l’equip de govern continuant millorant els serveis que es puguin i buscant els recursos
que estiguin a l’abast, amb subvencions i/o ara amb utilització dels romanents.

Votació:
Grup JxB, 6 vots a favor.
Grup BM-AM 5 vots a favor
S’aprova per unanimitat.
2.-CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL I EL CONSELL
COMARCAL DEL PLA D’URGELL PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA D’ÀMBIT GENERAL I DELS SERVEIS RELACIONATS
AMB L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
Atès Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Atès el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, estableix en el títol IV que regula les
competències comarcals, i en relació amb els serveis de competència municipal, la
coordinació d’aquets per raons d’interès comarcal.

Atès la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que regula el règim
jurídic aplicable als convenis.
Atès la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació
normativa. Disposició addicional cinquena. Convenis amb persones físiques o jurídiques
subjectes al dret privat. Els convenis que les administracions públiques de Catalunya
subscriuen amb les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat es regeixen per
la legislació específica i, si no n'hi ha, per les disposicions del capítol II del títol IX en els
aspectes en què sigui aplicable.
Atès la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de
modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil.
Atès l’informe favorable del Consell d’Alcaldes celebrat en data 6 de juliol de 2020.
Atès que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, tenen
voluntat d’establir mecanismes de col·laboració per a l’exercici d’aquestes competències
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Atès la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, en relació als convenis de col·laboració.

concurrents entre ambdues administracions i en atenció a les circumstàncies
específiques que l’àmbit comarcal és l’idoni per a la prestació dels serveis objecte del
present conveni.
Atès la memòria justificativa per la subscripció del present conveni elaborada pel Tècnic
de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en
data 27 de novembre de 2020.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple del l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i el
Consell Comarcal del Pla d’Urgell per la prestació dels serveis d’assistència tècnica
d’àmbit general i dels serveis relacionats amb l’administració electrònica.
SEGON. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, als efectes
corresponents.
TERCER. Publicar el conveni aprovat al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i a la
web del registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
QUART. Autoritzar l’Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a la signatura de la
documentació que sigui de menester per a la formalització d’aquest conveni.

El Senyor Consola explica que s’ha enviat ara per part del Consell i que per això es
proposa al Ple la seva aprovació. Pel que fa als serveis informàtics, es podria prescindir,
però el propi tècnic de l’Ajuntament ha valorat la signatura del conveni en tant afecta a la
formació que rebem en les noves aplicacions que es van implantant.
Votació:
Grup JxB, 6 vots a favor.
Grup BM-AM 5 vots a favor
S’aprova per unanimitat.
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.

Vist i plau
L’Alcalde
Ramon Cònsola Palau

Secretaria interventora
Pilar Casanova Navarro

(document signat electrònicament)
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El Senyor Carles Palau, com a portaveu del grup BM-AM manifesta que aquet conveni
proposat es de l’exercici 2020 i s’aprova ara. Entén que es un conveni amb el Consell
Comarcal per serveis d’assistència tècnica i que tots els municipis estan adherits i es
necessari.

