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

ACTA PLE 19-11-20

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 19 de novembre de 2020, es reuneixen els
senyors i senyores que tot seguit es relacionen, sota la presidència de la Senyora Rosa
Mª. Buira Castells substituint al Senyor Alcalde Ramon Consola Palau, per celebrar la
sessió ordinària del Ple de la Corporació.

Assistents:
Jaume Amorós Bonet
Miquel Campàs Pla
Brigit Jubillar Jové
Rosa Mª Buira Castell
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

No assisteix per malaltia.
Ramon Consola Palau

Alcalde, JxB

Es fa constar que el Sr. Enric Cerqueda Secanell s’incorpora a la sessió iniciat el ple.
La Sra. Rosa Mª Buira Castell presideix el ple en absència del Sr. Consola.

Hora de començament : 2/4 de 8 nit. Del dia 19 de novembre de 2020
Hora d’acabament: a 2/4 de 10 menis 5 minuts de la nit del dia 19 de novembre 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.
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Pilar Casanova Navarro (2 de 2)
Secretaria - Interventora
Data Signatura: 04/01/2021
HASH: 5a401c2d519217fa79e760984b24e531

Assistència i quòrum

A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts
següents:
Ordre del dia
1r. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior, (ple ordinari
15/10/2020).
PART DE CONTROL
2n. Dació en Compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern
Local
3è. Informes equip de govern
4t. Mocions .
5è. Precs i Preguntes

La Sra. Buira dona la benvinguda a la Sr. Pilar Casanova per haver obtingut la plaça de
Secretaria-interventora i esperem que sigui ben acollida i se senti agust a l’Ajuntament
de Bell-lloc d’Urgell. Estos dies em estat presentant els nostres projectes i contem amb la
teva professionalitat i el teu criteri legal.
La Sra. Pilar Casanova agraeix la bona rebuda per part del consistori.
La Sra. Buira aclareix el decret de prioritzar l’acabament del ple ja que hi ha un toc queda
que acaba a les 10 de la nit i com els plens son públics i la Sra. Secretaria es una
empleada es una decisió per no perjudicar al públic i que a les 10 de la nit siguin a casa
seva, de fet el ple es finalitzarà a l’hora que sigui i al decret l’ hora d’acabament queda
sense efecte, el que si s’avisarà al públic abans de les 10 per si volen abandonar la sala.
La Sra. Buira demana disculpes per limitar al decret l’horari d’acabament de la sessió.
El Sr. Palau recalca que com a administració cal donar exemple del confinament i
restriccions que patim i que els plens es podrien fer telemàticament.
La Sra. Buira li respon que el seu grup recollirà la proposta i la debatrà.
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.
La Sra. Rosa Buira obre la sessió dient que l’Alcalde Sr. Ramon Consola per una causa
major no podrà assistir al ple, dirigint-se al Sr. Palau portaveu del grup BM-AM li explica
si vol continuar amb el ple podent complimentar un decret que com a tinent d’ Alcalde
l’autoritzi a Presidir el ple o bé que es faci un aplaçament de la convocatòria. El Sr. Palau
diu que el seu grup no te cap problema en que la sessió del ple es realitzi sota la
presidència de la Sra. Buira.

1r. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior, (ple ordinari
15/10/2020).
Al primer punt s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària del dia 15-10-20.
La Sra. Buira posa a proposta l’aprovació de l’acta i explica que la secretaria actual no
pot donar
fe ja que es una acta que ella no ha redactat, que si cal es fer alguna reclamació es faci
per
escrit.
El Sr. Palau pregunta si a partir d’ara les actes es faran com amb l’anterior consistori
(redactat
literal) o no.
La Sr. Secretaria li contesta que legalment l’acta es un resum dels acords tractats i del
debat.
El Sr. Palau torna a demanar es tingui en compte la proposta ja presentada de les
videoactes.
La Sr. Buira li respon que es va fer l’estudi de la proposta i els costos econòmics eren
Importants, mes endavant ja es tornarà a valorar.

Votació:
Grup JxB, 5 vots a favor.
Grup BM-AM 5 vots a favor.
PART DE CONTROL

En el segon punt de l’ordre del dia que fa referencia a la dació en compte dels decrets
d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern local.
En aquest punt es dona compte documentat dels decrets del núm 228/2020 al núm
258/2020 ambdós inclosos.
El Sr. Palau fa referencia al decret de contractació de personal te que esser un tema de
transparència, una persona de la brigada i s’ha contractat la substitució de la bibliotecària
sense cap publicitat. I sense cap selecció. La nostra queixa no es en vers a la persona es
pel procediment. Generem dubtes que son la referencia al decret de la borsa de treball de
bibliotecària, ja que no coneixem cap borsa de treball de bibliotecària i quan es
començarà el procediment de selecció.
La Sra. Buira, la contractació del personal de brigada serà una resposta que la donarà el
Sr. Ramon Consola. La substitució de la bibliotecària i la rapidesa en que s’ha contractat
es perquè la Sr. Genoveva Ribolleda no va obtenir cita a la tresoreria de la seguretat
social fins al 2 d’octubre i li van dir que es podia jubilar el 14 de novembre, llavor el marge
era mol reduït de temps i per no deixar a la població sense biblioteca s’ha fet per
urgència. La persona que ocupes el lloc de bibliotecària calia que conviure amb la
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2n. Dació en Compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern
Local

persona que es jubila, el marge es molt reduït de temps. La borsa de treball de l’
Ajuntament es genèrica i d’allí s’ha obtingut aquesta persona que donava les
característiques necessàries. Es un contracte temporal fins que es faci la selecció
definitiva. Ara la Secretaria començarà el procediment i amb l’assessorament de
biblioteques ens posarem a treballar en les bases i el procediment i en la formació de la
persona que resulti seleccionada.

3è. Informes equip de govern.
El tercer punt que fa referencia a: informes equip de govern.
La Sra. Buira llegeix les informacions de l’equip de govern en el següent ordre.
1. BENVINGUDA NOVA SECRETÀRIA
Des de l'equip de govern FELICITEM a la Sra. PILAR CASANOVAS NAVARRO per haver
obtingut la plaça de Secretària Interventora a l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell.
La felicitem i li donem la benvinguda de nou al gran i motivat equip tècnic de l'Ajuntament
de Bell-lloc. Esperem que s'hi senti ben acollida i ben agust.

Pilar ja saps que l'Ajuntament de Bell-lloc és un Ajuntament actiu on no és possible
avorrir-se. Aquests dies, des de l'equip de govern, t'hem fet cinc cèntims d'alguns dels
projectes previstos i d'altres que caldrà tancar o donar continuïtat. Confiem en el teu bon
criteri , la teva gran professionalitat i la teva implicació i predisposició. Segur que el teu
assessorament legal ens ajudarà a fer realitat grans projectes al nostre poble.
Gràcies per tornar a Bell-lloc . Intentarem que t'hi sentis com a casa.
2. ASFALTAT CAMÍ DEL CEMENTIRI
Vetllar pel manteniment adequat i eficient dels camins municipals és una de les prioritats
de l'equip de govern. El nostre compromís va ser asfaltar un tram de camí cada any.
S'ha considerat que un dels camins més utilitzats per tota la gent del nostre poble és el
camí del cementiri. I donat que aquest camí estava força deteriorat, per aquest motiu és
va decidir que era el primer que calia reformar.
Superats els entrebancs inicials s'ha pogut efectuar la necessària millora que no es va
acabar perquè va arribar la festivitat de tots Sants però que s'anirà completant.
Amb l'asfaltat del camí del cementiri es compleix el compromís de l'Equip de govern
d'asfaltar un tram de camí cada any, a la vegada que millorem l'entorn del nostre poble,
per tant també donem un millor servei i atenció a la gent que hi vivim i a tothom que
l'utilitzi.
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La Pilar ja coneix l'Ajuntament de Bell-lloc i pràcticament ens coneix també a tots, que
hagi volgut tornar vol dir que en té un bon record del nostre poble i nosaltres ho celebrem
i li agraïm.

3.CIVISME AL CEMENTIRI
La situació de pandèmia que estem vivint ens obliga a modificar els nostres hàbits,
repensar actuacions i a buscar altres maneres de gaudir de les nostres tradicions i
celebracions.
En aquest sentit Bell-lloc és un poble afortunat perquè tots els ciutadans i ciutadanes del
nostre poble són molt conscients dels temps que ens ha tocat viure i generalment s'actua
amb gran responsabilitat, sentit comú i respecte per les normatives de seguretat sanitària
que s'estableixen.
Per aquest motiu FELICITEM a totes les persones que van anar al CEMENTIRI els dies
de TOTS SANTS pel COMPORTAMENT CÍVIC, RESPONSABLE, RESPECTUÓS I
ASSENYAT que tothom va mostrar.
Posant de manifest una vegada més que no hem de renunciar a les nostres celebracions,
però sí ens hem d'esforçar en fer-les de manera segura. Al nostre poble ho sabem fer.
Gràcies a TOTS els bell-lloquins i bell-lloquines per l'alt grau de responsabilitat, respecte,
civisme i col·laboració que demostreu en aquestes difícils i dures circumstàncies.
Us encoratgem a continuar així . Actuant amb responsabilitat i respecte a les normes
establertes, encara que sigui difícil, segur que ens en sortirem.

El centre d'anàlisi i investigació econòmica i social FUNDACIÓ FUNCAS, elabora
periòdicament un informe sobre vivers, acceleradores i incubadores d'empresa de l'estat
espanyol, atenent als serveis que presten d'atenció i assessorament, les activitats que es
desenvolupen, les empreses allotjades, i el grau de supervivència de les empreses en
l'equipament.
En l'estudi elaborat aquest any 2020, la Fundació FUNCAS, situen la INCUBADORA
D'EMPRESES DE BELL-LLOC D'URGELL en la 2ª posició del rànquing global de
Catalunya, la 9ª posició del rànquing global d’Espanya de vivers avançats (vivers amb la
major qualitat en els seus serveis).
També l'estudi situa l'ID'A en el PRIMER lloc en el rànquing de graduació. La graduació
és l'última fase de la trajectòria d'un emprenedor dins del viver d'empreses i comença
amb la sortida de l'empresa de les seves instal·lacions , continuant amb el seguiment
d'aquesta. Amb la finalitat de donar suport a la seva consolidació al mercat.
L'ID'A en els seus 6 anys de funcionament ha tutelat una trentena d'empreses dels
sectors de la tecnologia, la indústria o la logística.
La Incubadora d'Empreses de Bell-lloc facilita l'inici o la millora de l'activitat empresarial a
través d'una sèrie de serveis complementaris, a preus més reduïts que els que ofereix el
mercat, i totalment adaptats a les seves necessitats.
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4.LA INCUBADORA D'EMPRESES DE BELL-LLOC D'URGELL ES SITUA EN 2ª
POSICIÓ DE CATALUNYA I 9ª DE L'ESTAT ESPANYOL , DEL RANQUING DE VIVERS
I INCUBADORES D'EMPRESA.

La incubadora ofereix també serveis de FORMACIÓ, ASSESSORAMENT i posa a l'abast
les seves instal·lacions per a totes aquelles persones que volen crear, consolidar o fer
créixer el seu negoci. Reduint la inversió inicial i les despeses de funcionament durant un
període de fins a 5 anys.
Actualment està al 70% de la seva ocupació, allotja 7 empreses que donen feina a 21
treballadors i treballadores. Queden a disposició 2 despatxos amb preus a partir de 102€
al mes amb tots els servis inclosos (fibra òptica, llum, aigua, calefacció ,
videovigilància,...)
La incubadora d'Empreses va ser una aposta decidida que va fer l'Ajuntament de Bell-lloc
al 2014, en la que no tothom va creure des del principi i que fins i tot algú ha arribat a dir
que no havia estat de massa utilitat.
Suposem que aquestes 30 empreses que han passat per l'ID'A al llarg d'aquest 6 anys i
totes les seves famílies i treballadors SÍ creuen que ha estat ÚTIL I PROFITÓS el seu pas
per la Incubadora del nostre poble.
Aquest prestigiós reconeixement de la Fundació FUNCAS no fa res més que reafirmar la
utilitat i el GRAN SERVEI que S'ESTÀ DONANT. DES DE LA INCUBADORA DE BELLLLOC (un poble de menys de 2.500 habitants).

GRÀCIES ROGER per la FEINA BEN FETA , Només podem que ANIMAR-TE A
CONTINUAR TREBALLANT AMB LA MATEIXA IMPLICACIÓ I MOTIVACIÓ, que ja veus
que LA TEVA FEINA DONA PRESTIGI AL NOSTRE POBLE i un gran SERVEI A LA
INQUIETUD EMPRENEDORA DE LA GENT DEL NOSTRE POBLE I DEL NOSTRE
ENTORN.
FELICITATS i GRÀCIES ROGER BOSCH!!!
5.CANVI MARQUESINA PARADA BUS
Aquesta setmana ha entrat en funcionament la nova ubicació de la parada de l'autobús
en direcció a Lleida.
La situació de la parada, davant de la zona enjardinada de la plaça de l'Església, suposa
una gran millora per l'accessibilitat dels vianants, donada la seva adaptació per a les
persones amb discapacitat visual i motriu.
La nova parada compta amb més espai al voral de la carretera, a la vegada que amb una
vistosa senyalització horitzontal que facilitarà la circulació i disminuirà la perillositat en
aquest tram.
Aquest canvi, força demanat i que des de l'equip de govern hem considerat necessari,
descongestiona i millora la visibilitat en una de les entrades i sortides a la població molt
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Per tant DES DE L'EQUIP DE GOVERN FELICITEM MOLT EFUSIVA AL ROGER
BOSCH, tècnic de promoció econòmica de l'Ajuntament de Bell-lloc i Responsable de la
Incubadora. Per AQUEST RECONEIXEMENT A NIVELL ESTATAL , que dona més
prestigi a la nostra incubadora i UN GRAN reconeixement a la MOLT BONA GESTIÓ que
fa el ROGER .

utilitzades. A la vegada que permetrà reordenar i adequar a la seva utilització la placeta
de davant del Casal Parroquial.
El canvi d'ubicació de la parada del bus, a més de suposar una millora de la seguretat
viària al nostre poble, és un pas més de la necessària reforma del tram de la carretera NII
al seu pas per dins del poble. S'està treballant per completar-la.
Una vegada més millorant els serveis, millorem l'atenció a les persones del nostre poble i
a tots els que els utilitzin.
6. PLA LOCAL DE POLÍTIQUES DE LA DONA I D'IGUALTAT DE GÈNERE A
L'AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D'URGELL.
Si em permeteu llegiré una notícia que es va publicar ahir sota el títol:
•“Bell-lloc d’Urgell organitza una jornada per lluitar contra les violències masclistes
La diputada d’Igualtat, Helena Martínez, acompanyada de l’alcalde de Bell-lloc d’Urgell i
diputat, Ramon Cònsola, i la regidora de l’Àrea de la Dona de l’ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell, Brigit Jubillar, han presentat aquest dimecres la xerrada ’Coneguem les
violències masclistes’, que se celebrarà en format virtual, el dissabte 28 de novembre, a
partir de les 10.00 hores, en motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència
contra les dones (25-N), sota l’organització de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.

Helena Martínez ha explicat que jornades com aquesta han de servir per seguir
visualitzant aquella violència masclista que és invisible, que acaba perpetuant el sistema
patriarcal. En aquesta mateixa línia s’ha manifestat Brigit Jubillar, que ha destacat que les
dones han trencat el silenci i que les dones joves són les protagonistes d’aquest punt
d’inflexió. Jubillar també ha explicat que s’hi espera una alta participació, recordant que
en anteriors edicions, tot i ser presencial, s’hi havien inscrit participants d’arreu de
Catalunya.
De la seva banda, Ramon Cònsola ha recordat que les dones són les grans sacrificades
de la família i que encara hi ha molta feina per fer. Així s’ha felicitat que hi hagi xerrades
com aquesta que ajudin a fer més visible aquesta greu problemàtica de la societat.
Aquesta activitat es complementa amb el procés participatiu que ha iniciat l’Ajuntament
de Bell-lloc d’Urgell, en el que ha de ser el quart Pla de Polítiques de la Dona d’Igualtat de
Gènere de Bell-lloc d’Urgell (2020-2024) per configurar una política d’igualtat en l’àmbit
sociolaboral i expressar el compromís de les persones responsables de la gestió
municipal per fer realitat el principi Premsa d’igualtat d’oportunitats entre les dones i
homes al municipi de Bell-lloc d’Urgell, per tal de disminuir o fer desaparèixer les
desigualtats i discriminacions de gènere encara existents”.
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La jornada comptarà amb la conferència en línia que oferirà la tècnica en polítiques
d’igualtat de gènere i coach professional certificada, Àngels Revenga, que versarà sobre
com reconèixer i identificar les violències en les seves múltiples manifestacions. Es podrà
seguir, de forma gratuïta, amb una inscripció prèvia

Felicitem a la BRIGIT , regidora de la DONA al nostre ajuntament i a tot l'equip tècnic que
ha fet possible aquesta gran iniciativa, que segur contribuirà en la lluita contra la
discriminació de les dones.
Moltes gràcies BRIGIT per la teva força i la teva implicació en la defensa de la no
discriminació de les dones, en la teva lluita contra les desigualtats entre homes i dones.
I com t'agrada dir a tu: “ CAP PAS ENRERE...”
BRIGIT: A CONTINUAR AMB AQUEST ESPERIT I AMB L'ENTUSIASME que poses en
tot el que fas.

7. JUBILACIÓ BIBLIOTECÀRIA
El passat 14 de novembre na GENOVEVA RIBOLLEDA ANGRILL , bibliotecària de la
biblioteca municipal, JOAN SOLÀ, de Bell-lloc d'Urgell, es va jubilar.
La Genoveva ha viscut amb passió, vocació, dedicació i extraordinària professionalitat la
seva etapa laboral . A totes les generacions de bell-lloquins i bell-lloquines ens ha estat
molt grat poder gaudit del seu tracte amable i sempre disposat a ajudar, aconsellar,
recomanar i fer que tots gaudíssim de la lectura i de les estonetes a la biblioteca.

A l'Ajuntament en compliment de les mesures sanitàries establertes . En aquests
moments no ens és possible acomiadar-la oficialment com ens agradaria . Des d'aquí , la
sessió de Ple, agraïm extraordinàriament a la GENOVEVA els anys d'IMPLICAT
TREBALL I D'ABSOLUTA I GENEROSA dedicació a la tasca de bibliotecària a la
biblioteca “JOAN SOLÀ” del seu poble I adquirim el compromís d'acomiadar-la com es
mereix més endavant. Quan la situació ho permeti.
Hi ha persones com la GENOVEVA que gaudeixen tant de la SEVA FEINA que fan que
tothom gaudeixi AMB LA SEVA FEINA. Gràcies GENOVEVA en nom de tots els belllloquins i bell-lloquines per haver pogut gaudir d'una gran bibliotecària.
GENOVEVA, Desitgem que aquesta nova etapa que ara comences a la teva vida
personal ,sigui tan generosa amb satisfaccions i bons moments com ho has estat tu amb
la gent del nostre poble, durant els 33 anys de dedicació a la biblioteca de Bell-lloc
d'Urgell.
Molta sort. Ara toca GAUDIR DE LA NOVA ETAPA. T'HO HAS GUANYAT.
FELICITATS I GRÀCIES GENOVEVA
El Sr. Palau fa constar que no s’ha facilitat al seu grup tota la documentació del ple,
reiterem que sempre sens ha negat amb anterioritat també.
-Pregunta que es el que falta per fer al camí del cementiri.
El Sr. Campas respon, als marges cal aplicar un gruix de grava per igualar l’alçada amb
l’asfaltat i a la zona de nivell inferior al marge dret es farà un aparcament per evitar que
els vehicles aparquin als costats del camí d’accés al cementiri.
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Tots tenim un bon record d'aquella dolça rialla amb la que ens obsequiava a l'entrada i
amb aquell t'ha agradat? Quan tornaves el llibre que havies llegit.

-El Sr. Palau pregunta perquè no esta inclòs en el projecte.
El Sr. Campas li respon que no esta inclòs com tampoc esta inclosa una preinstal.lació
que s’ha fet per instal·lar enllumenat al camí en un futur.
-El Sr. Palau pregunta si s’està fent un fraccionament de contractes.
El Sr. Campas li diu que el manteniment del camí es una cosa i la resta son millores
necessàries per acabar be l’Access al cementiri.
La Sra. Buira comenta que es una millora del camí el que s’ha fet asfaltant i que s’anirà
continuant fent següents fases de millora com l’enllumenat.
Cal entendre també que la millora que s’ha fet a la parada del bus i on s’han deixat una
acumulació de terra es per continuar millorant l’entorn. Les actuacions no es totes de
cop, es van realitzant per millorar les infraestructures existents.
-El Sr. Palau reitera que la millora del camí del cementiri es un fraccionament de
contracte.
El Sr. Campas li afegeix que son millores i unes idees per millorar les condicions de
l’entorn a futur.
La Sra. Buira entén que per fraccionament de contracte seria dos factures emeses pel
mateix empresari de la mateixa obra.
-El Sr. Carles Palau treu el tema que creu incorrecte de la nova contractació de la
persona de la biblioteca.
El Sra. Buira respon que potser no es la millor actuació per contractar, però per no
deixar a la població sense servei de biblioteca s’ha fet una contractació fins que es faci
la convocatòria per cobrir la plaça definitiva de bibliotecària.

4t. Mocions .
El quart punt que es refereix a: mocions.

Demana també a l’Ajuntament un informe de la violència en el període de la Covid.
La Regidora Brigit Jubillar li contesta que es tindrà en compte i es pot fer un informe, a
Bell-lloc tenim un pla local de l’any 2007 i es sobre el que anem treballant.
La Sra. Buira parla que cal estar al costat de les persones que estan maltractades i
ajudar-les.
La Senyora Rosa Roma llegeix la Moció amb motiu del 25 de Novembre, Dia
internacional contra la violència envers les dones
Exposició de motius:
La violència contra les dones es una realitat persistent i cruenta que es manifesta de
formes diverses (sexual, econòmica, psicològica i simbòlica, entre d’altres). Aquestes
violències son fruit del patriarcat, sistema social que situa a l’home en una posició
dominant i superior envers les dones. Cal deconstruir la nostra societat per poder superar
les desigualtats i crear noves formes de relació basades en la llibertat i la igualtat.
En els últims anys hem pres consciencia i ens hem anat dotant d'instruments pioners;
com la Llei catalana 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència
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La Sra. Rosa Roma explica el motiu de la presentació de la moció contra la violència
envers a les dones i que la llegeix tot seguit.

Votació:
Grup JxB, 5 vots a favor.
Grup BM-AM 5 vots a favor.

El Sr. Cerqueda dona una explicació del perquè de la moció
MOCIÓ PER A LA REORIENTACIÓ DE LA NOVA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA
(PAC)
Recentment, i després d'un intens debat des del juny 2018, el Parlament Europeu ha
aprovat el que serà la nova política europea en matèria d'agricultura i el resultat no podria
ser més preocupant.
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masclista, i d'instruments judicials, d’anàlisis i protocols d’atenció especialitzada. Malgrat
això, el nombre d'assassinats masclistes creix cada any. Aquest any, aquest any anòmal,
s’han produït 13 feminicidis als Països Catalans i no cessa. En aquest context de
pandèmia, les violències masclistes s’han invisibilitat mes que mai i les dones s’han trobat
confinades amb el seu agressor. Ens cal abordar de manera prioritària les violències
envers les dones mitjançant la implementació de polítiques publiques preventives que
actuïn sobre les discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones, en
concret i de totes les persones, sigui quina sigui la seva identitat de gènere, en general.
Es necessari sumar esforços i crear dinàmiques de treball cooperatiu que ens permetin
crear conjuntament sistemes innovadors per erradicar definitivament la violència
masclista que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la
llibertat individual i la igualtat efectiva entre dones i homes.
Volem municipis lliures de violències masclistes. Per tot això, el Grup
Municipal de Bell-lloc es Mou, demana que el Ple adopti els següents acords:
- Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes
manifestant el compromís de treballar per fer del nostre municipi un espai lliure de
violència masclista, dissenyant instruments específics per a la prevenció i la
sensibilització en igualtat que ataqui des de l’origen la cultura patriarcal que atempta
contra la vida i els drets de les dones.
– Elaborar un informe d’impacte de la Covid-19 envers les violències masclistes a
nivell municipal.
– Impulsar els recursos d’atenció́ i prevenció (com els SIE i els SIAD) i garantir
l’habitatge de lloguer social.
– Garantir la formació́ especialitzada en perspectiva de gènere dels i les
professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista.
– Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat
d’oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els
infants en casos de violència masclista.
– Manifestar el compromís per erradicar i actuar amb determinació contra
qualsevol manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals i
d’oci que rebin el suport de l’Ajuntament.
– Traslladar aquests acords a totes les associacions del municipi.
Bell-lloc d'Urgell, novembre de 2020

Primer.- Demanar a la Comissió Europea un canvi per orientar la PAC a favor de les
explotacions familiars professionals que són les que gestionen i mantenen el territori i
l’equilibri territorial.
Segon.- Demanar a la Comissió Europea el canvi de la PAC de manera que s’incentivin
pràctiques agràries més respectuoses amb el medi ambient que permetin una millor
utilització dels recursos i es protegeixi la biodiversitat.
Tercer.- Mantenir el suport a les explotacions familiars a través d’una PAC que els
protegeixi i els faciliti eines per poder sobreviure en un mercat global i liberalitzat
Quart.- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris presents a la comissió europea
en representació de Catalunya, a Unió de Pagesos, a l’associació de Joves Agricultors i
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La PAC es crea amb el Tractat de Roma (1957) amb l'objectiu de garantir la seguretat
alimentaria a tota Europa i protegir el mercat agrícola, establint preus de preus mínims,
l'atorgament de subvencions i la creació d'un mercat comú que prioritzés els productes
europeus. I de fet aquesta estratègia va arribar a convertir l'Europa als anys vuitanta en el
segon exportador agrícola del món. L’any 1992, amb l’aparició dels ajuts directes als
productors, hi ha un canvi en el sistema i es passa dels ajuts a la producció als ajuts per
superfície. L'any 2003 continua l’evolució i els ajuts per superfície es deslliguen de la
producció i es fixen a partir d’un període de referència. Després d’aquests anys
d’evolució, ens trobem que avui al voltant del 80% dels fons de la PAC es destinen a un
20% de receptors.
Així, la crisi i les dificultats que del sector agrari català per adaptar-se a les condicions
d’un mercat liberalitzat, obert i globalitzat, n’ha canviat l’estructura, consolidant un procés
d’integració entre els productors i empresa agroalimentària, que els ha permès fer front
als nous requeriments de mercat. Aquests requeriments s’han d’afegir a la necessitat de
produir amb criteris cada vegada més sostenibles i respectuosos amb el medi, fent front a
l’increment de costos que això representa i que, aplicat sobre un sector envellit i amb falta
de relleu generacional, ha generat molts problemes al món rural com l'envelliment i el
despoblament.
L'emergència climàtica que vivim, ens porta també a reflexionar sobre la necessitat que
les empreses agró industrials siguin cada cop més eficients i sostenibles. Però la reforma
de la PAC acabada d'aprovar pel Parlament Europeu és contradictòria amb l'agenda
verda i Pacte Verd Europeu. Per una banda rebutja reduir un 30% de les emissions del
sector agroalimentari per al 2027 i per l’altra estableix que el 40% del pressupost de la
PAC ha de contribuir a objectius climàtics i adopta com a seva el “Green Deal” i
l’estratègia “Farm to Fork”.
Per això algunes organitzacions polítiques com d'Esquerra Republicana, defensem que
cal confeccionar una PAC que promogui la sostenibilitat de l’activitat agrària i la seva
contribució a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, garantint a agricultors i ramaders,
unes condicions de vida dignes, amb un sistema d’ajuts que prioritzin els agricultors
professionals per davant de les grans empreses no vinculades al sector. Volem una PAC
que incentivi una activitat agrària basada en les explotacions de base familiar, que faciliti
la producció d’aliments bons, sans i segurs amb unes produccions respectuoses amb els
recursos naturals, l’entorn, el medi ambient i la biodiversitat, i que faci un ús sostenible
dels productes fitosanitaris Malauradament, però, la Comissió Europea ha tirat endavant
aquesta PAC amb els vots de liberals i Socialistes, i 2 dels 3 informes per part del PP i
Vox.
Per tots aquests motius, el grup municipal de Bell-lloc es Mou demanem l’aprovació dels
següents acords:

Ramaders de Catalunya (JARC) i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
(FCAC). Bell-lloc d'Urgell, novembre 2020

Votació:
Grup JxB, 5 vots a favor.
Grup BM-AM 5 vots a favor.

5è. Precs i Preguntes
El cinquè punt que fa referencia a precs i preguntes.

La Sra. Castells pregunta sobre dos temes:
1-Pregunta sobre aquell tema del llibre de la festa major que ja va preguntar en un
anterior ple.
El Sr. Campas li respon que l’empresa que es fa referencia ha desaparegut i truco i no
m’atenen.
La Sra. Rosa Buira comenta que la factura no s’ha pagat.
2-La revista del poble, el nostre grup tenia un criteri de editar-la dos cops l’any, quin criteri
es seguirà.
LA Sra. Buira contesta que amb les circumstancies que es viu no s’ha pensat en aquest
tema. No es te cap intenció de deixar d’editar la revista, el que aquest any hi ha hagut
altres prioritats.
El Sr. Palau, recorda no oblidar els presos polítics.
Preguntes:
1-LA substitució de la caldera de la cultura.
El Sr. Campas el correcte es el canvi de la bomba.
2-Com es que no s’ha publicat la modificació del pressupost aprovada al ple passat.
La Sra. Pilar, la modificació ha estat enviada avui, son acords que s’ha de seguir
l’expedient.
3-El compte General.
La Sra. Pilar comenta que s’ha allargat el termini per presentar-lo fins al 22 de gener.
4-En l’anterior ple hi havia un acord incorrecte.
LA Sra. Pilar contesta que l’acord si que es correcte, el que faltava era els decrets de
nomenament de tinents d’Alcalde.
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La Sra. Roma fa les següents preguntes:
1-Sobre la compra al mes de juny d’un aparell d’electrocardiograma.
La Sra. Jubillar contesta que es pel consultori mèdic.
2-Una connexió a eacat.
La Sra. Brigit li respon que es va tenir que fer per les trucades que rebien els metges del
consultori.
3-LA Sra. Roma pregunta sobre el tema del programa dels electros.
LA Sra. Brigit li respon que esta resolt.
La Sra. Roma fa un reconeixement a les persones que cuiden a persones necessitades i
a tot el personal sanitari.

5-Cal que se’ns contesti alguna pregunta que s’ha fet en anteriors plens i falten alguns
convenis que no sens han enviat.
La Sra. Buira diu que revisarà les preguntes i es contestaran.
6-El Sr. Palau pregunta sobre la Junta de Govern, quin tema s’ha tractat.
LA SR. Pilar li respon que únicament s’ha fet la constitució de junta.
Miquel Amoros pregunta:
1-Sobre les subvencions de les associacions, sobre l’any 2019 i 2020, a quines entitats
s’ha pagat, si s’han convocat i quins convenis s’han fet.
La Sra. Àngela Utrilla, se respondrà les preguntes mes endavant.

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
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