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 15 de juliol 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
Rosa Mª Buira Castells
Carles Palau Boté
Miquel Amorós Folguera
Nadir Castells Gené
Enric Cerqueda Secanell
Rosa Romà Navarro

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

No assisteixen i justifiquen la seva absència:
Baixa medica.
Àngela Utrilla Sánchez

Regidora, JxB

Hora de començament : 10,00 nit. Del dia 15 de juliol de 2020
Hora d’acabament: 2/4 de 1 de la matinada del 16 de juliol de 2020
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Assistència i quòrum

ACTES DE PLENS 2020

Actua com a Secretari interventor accidental Ferran Lázaro Díez.
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 151/2020. Contractacions.
Expedient 333/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)
Expedient 338/2020. Convenis (aprovació, Modificació o Extinció)
Expedient 339/2020. Festes (Planificació, Organització o Celebració)
Expedient 313/2020. Disposicions normatives (Aprovació, Modificació o Derogació)
Expedient 159/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)
Expedient 389/2019. Actuacions preparatòries de contractes.
Dació en compte dels decrets d’Alcaldia.
Informes equip de govern.
Moció per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monarquia espanyola.
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Ramon Consola Palau (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 11/01/2021
HASH: 6556ae5bb8ff95a4a5051a7e53d9203c
Ferran Lázaro i Díez (2 de 2)
Administratiu
Data Signatura: 11/01/2021
HASH: 47ad5821a4e3c8cddf96ee3f593dd968

ACTA PLE 15-07-20

12. Moció en defensa de l’espai públic.
13. Moció exigint respecte a la pagesia del món rural.
14. Precs i preguntes

En el segon punt de l’ordre del dia que fa referencia a l’expedient 151/2020. Contractacions.
El Sr. Alcalde llegeix els objectius de les renovables i l’expedient 151/2020.

Expedient núm. 151/2020
Nº--è. PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL
PROJECTE DE REFORMA DELS SECTORS D’ENLLUMENAT PÚBLIC QC-01,
QC-02, QC-03, QC-05, QC-06 I QC-07 DEL MUNICIPI DE “BELL-LLOC
D’URGELL”
ANTECEDENTS
Atès que la Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte
d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible”, una de les iniciatives més ambicioses
com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament
de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb
moltes ciutats europees.
Atès que el Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi
adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de
CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts
d’energia renovables, es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a anar
més enllà dels objectius de la Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les
emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 % per l’any 2030 mitjançant la
redacció i execució de plans d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC),
a favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de l’eficiència
energètica.
2
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Votació:
Grup JxB, 5 vots a favor.
Grup BM-AM 5 vots a favor
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Al primer punt s’aprova l’acta de la sessió plenària anterior del dia 21-05-20.

ACTES DE PLENS 2020

L’alcalde en el moment de l’inici de la sessió plenària demana a tota la sala fer una reflexió de
condol per tots els morts de la pandèmia i per tots aquells que han treballat per nosaltres.
La Sra. Buira fa un elogi a la vida del Sr. Joan Julià-Muné, (marit de la Sra. Imma Creus) i
desitja per la seva anima un descans etern al costat dels seus a Bell-lloc d’Urgell.
El Sr. Carles Palau també vol reconèixer la figura del Sr. Joan Julià-Muné.

Atès que el 21 d’abril de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell va
aprovar l’adhesió al Pacte d’alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible.
Atès que el 13 de desembre de 2017 el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell va
aprovar el Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible.

Atès que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia amb data
24/10/2019 amb registre de sortida núm. 201900008407 ha notificat la concessió
a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell d’una subvenció FEDER dins la convocatòria
Economia Baja en Carbono para Entidades Locales per la Projecte de Reforma
dels Sectors de l’Enllumenat Públic QC-01, QC-02, QC-03, QC-05, QC-06 I QC07.
Atès l'Auditoria energètica de la instal·lació d'enllumenat públic del municipi de
Bell-lloc d'Urgell elaborada per SIRIUS Solucions d'Enginyeria.
Atès la memòria descriptiva del Projecte de Reforma dels Sectors de l’Enllumenat
Públic QC-01, QC-02, QC-03, QC-05, QC-06 I QC-07 elaborada pel Sr. Xavier
Arquès Grau, que consta incorporada en l’expedient.
Atès que l’Enginyeria SIRIUS Solucions d’Enginyeria va redactar el Projecte
Executiu de la Projecte de Reforma dels Sectors de l’Enllumenat Públic QC-01,
QC-02, QC-03, QC-05, QC-06 I QC-07 el maig de 2019
Atès l’informe favorable del projecte de Reforma dels Sectors de l’Enllumenat
Públic QC-01, QC-02, QC-03, QC-05, QC-06 I QC-07 emès pels Tècnics del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell en data 20 març de 2020.
Atès l’informe d’alcaldia emès en data 26 de març de 2020 de crèdit
pressupostari.
3
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Atès que el Ple de l'Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en data 15 de maig de 2019
va aprovar la memòria descriptiva, la participació i acceptació expressa de la
participació en el programa FEDER de creixement sostenible 2014-2020.
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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.

ACTES DE PLENS 2020

Atès el Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió
directa 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

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de Reforma dels Sectors de l’Enllumenat
Públic QC-01, QC-02, QC-03, QC-05, QC-06 I QC-07, amb un pressupost de
350.549,89 euros i 73.615,48 euros d’Impost sobre el Valor Afegit, que fan un total
de pressupost d’execució de contracta de 424.165,37 euros – quatre-cents vint-iquatre mil cent seixanta-cinc euros amb trenta-set cèntims -, IVA inclòs.
Segon.- Sotmetre a informació pública el projecte de Reforma dels Sectors de
l’Enllumenat Públic QC-01, QC-02, QC-03, QC-05, QC-06 I QC-07 pel període de
trenta dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i
en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, perquè els interessats
presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.
Tercer.- Transcorregut el termini sense que s’hagi presentat cap reclamació,
aquest document tècnic, esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat
d’adoptar cap altre acord.
Quart.- Que el secretari procedeixi a diligenciar que el projecte ha estat aprovat,
en el seu cas.
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.
El Carles palau, comenta que enviar la versió en castellà al nostre grup es un error. Votarem a
favor per l’eficiència energètica, generant un estalvi econòmic. Es un projecte iniciat al 2010.
La Sra. Buira comenta que es un projecte iniciat a la legislatura anterior i que ara li em donat
continuïtat, es un projecte que genera una despesa del 50% de uns 212.000,00 € dels 424.000,00
€, un 25 % se’n fa càrrec la Diputació, tot i que encara no ho han comunicat res. To es destina a
millorar el poble.
El Sr. Consola remarca que el poble cada dia necessita mes inversió, cal dir que Europa vol
anul·lar els fons Feder, afegint que el President del Govern Espanyol vol quedar-se amb els diners
estalviats pels Ajuntaments i els tornaria amb un període de 10 anys. Ja ho anirem veient.
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Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell,
el següent ACORD:
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Vist l’article 235.2 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 els articles 37 i 38
del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens Locals, l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 52.2.o) 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’apartat primer de la disposició addicional segona de la Llei
de Contractes del Sector Públic.

ACTES DE PLENS 2020

FONAMENTS DE DRET

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

1.

TÍTOL DEL CONVENI:

Conveni entre l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, per al projecte “Estada a l’Empresa Aula Oberta”, en el marc de
les mesures i suports addicionals d’atenció educativa a l’alumnat d’educació secundària
obligatòria per als cursos 2020-2023

2.

NORMATIVA APLICABLE:

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els supòsits i la
forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública
2. Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
3. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya. bàsiques
4. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
5. 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
5
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El Sr. Roger Bosch i Batlle, tècnic de promoció econòmica i desenvolupament local
d’aquest Ajuntament passa a emetre memòria justificativa per la subscripció del conveni
següent:
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

ACTES DE PLENS 2020

El tercer punt que fa referencia a: l’expedient 333/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o
Extinció)

S’informa que l’actuació que es pretén executar a través del conveni no és tracta d’un
contracte sotmès al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic o al Codi civil.

4.

NATURALESA DE L’ACORD:

El conveni objecte de la present memòria es un acord subjecte al dret públic, del qual es
deriven obligacions jurídiques directes per a les parts, amb independència de la
denominació de l'instrument que el contingui.
No tenen la consideració de convenis, els protocols generals d’actuació o instruments
similars que comportin meres declaracions d’intenció de contingut general o que expressin
la voluntat de les administracions i parts subscriptores per actuar amb un objectiu comú,
sempre que no suposin la formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles.

5.

EXCLUSIÓ AMB ALTRES FIGURES:

6
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EL CARÀCTER NO CONTRACTUAL DE L’ACTUACIÓ:
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3.

ACTES DE PLENS 2020

legislació específica i, si no n'hi ha, per les disposicions del capítol II del títol IX en els
aspectes en què sigui aplicable.
6. 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.

El present conveni no pretén crear estructures administratives com Consorcis,
Mancomunitats de Municipis, Comunitats de municipis ni delegar l’exercici de
competències ni realitzar encàrrecs de gestió.

a) Subjectes que subscriuen el conveni i la capacitat jurídica amb què actua cadascuna de
les parts.
b) La competència en la qual es fonamenta l’actuació de l’Administració pública, dels
organismes públics i les entitats de dret públic que hi estan vinculats o en depenen o de les
universitats públiques.
c) Objecte del conveni i actuacions que ha de dur a terme cada subjecte per al seu
compliment, amb indicació, si s’escau, de la titularitat dels resultats obtinguts.
d) Obligacions i compromisos econòmics assumits per cadascuna de les parts, si n’hi ha,
amb indicació de la seva distribució temporal per anualitats i la seva imputació concreta al
pressupost corresponent d’acord amb el que preveu la legislació pressupostària (la Llei
26/2010 concreta “amb indicació de les partides pressupostàries que autoritzen la
despesa”).
e) Conseqüències aplicables en cas d’incompliment de les obligacions i compromisos
assumits per cadascuna de les parts i, si s’escau, els criteris per determinar la possible
indemnització per l’incompliment.
f) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels
compromisos adquirits pels signants. Aquest mecanisme ha de resoldre els problemes
d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte dels convenis (La Llei
26/2010 preveu la possibilitat d'establir un òrgan específic per a complir aquestes
funcions).
g) El règim de modificació del conveni. A falta de regulació expressa la modificació del
contingut del conveni requereix l’acord unànime dels signants.
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En relació al contingut, l’art 49 Llei 40/2015 (i art 308, 310 i 311 del ROAS), com a mínim
ha de contenir:
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CONTINGUT:

ACTES DE PLENS 2020

6.

h) Termini de vigència del conveni que no pot ser superior a quatre anys, llevat que
normativament es prevegi un termini superior (Pel cas que tot i respectar la durada màxima
de 4 anys, es prevegin pròrrogues, aquestes, segons la Llei 26/2010, han de ser expresses si
el conveni comporta compromisos de despesa econòmica).
La Llei 26/2010, afegeix:

7.

DURADA:

Han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a quatre anys, llevat que
normativament es prevegi un termini superior mitjançant prorroga.

El present conveni comprenen des del des del dia 1 de setembre de 2020 fins al 31 d’agost
de 2023 i amb possibilitat de pròrroga.

8.

NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SUBSCRIPCIÓ DEL CONVENI:

La necessitat d’aquesta conveni radica en la consideració per part de l’Ajuntament de Belllloc d’Urgell d’interès públic i general la potenciació i el suport als alumnes de 3r i 4t
d’ESO de l’INS La Serra que presentin dificultats generalitzades d’aprenentatge, un baix
nivell d’assoliment de les competències en la majoria de les matèries en els cursos
anteriors i que tenen compromès l’assoliment de les competències de l’etapa. El
recolzament a aquest col·lectiu de nens i nenes i les necessitats essencials per la seva
educació i el seu benestar forma part del nostre llegat educatiu, social i cultural.

8
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El conveni proposat, compleix amb el contingut mínim establert legalment.
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j) Les causes i les formes d'extinció diferents de l'expiració del termini de vigència, i la
forma de finalitzar les actuacions en curs en cas d'extinció anticipada.

ACTES DE PLENS 2020

i) La referència expressa a l'aprovació pel Parlament o per les Corts Generals o a l'acord
del Govern de la Generalitat o del ple de l'entitat local o de l'òrgan de govern que autoritza
el conveni en els supòsits en què siguin preceptius.

9.

IMPACTE ECONÒMIC PEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT:

En aquest conveni no es produeix impacte econòmic en el pressupost de l’Ens.

L’art 110.3 de la Llei 26/2010 estableix que els convenis i els protocols s’han de publicar
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la
Transparència, previsió que cal entendre-la referida als convenis interadministratius.
La Disposició Addicional Novena de la Llei 19/2014: Transparència en els convenis La
Generalitat i les administracions locals han d’informar el Registre de Convenis de la
Generalitat de tots els convenis que subscriguin amb persones públiques i privades. El
Portal de la Transparència ha de facilitar la consulta directa i dinàmica d’aquest registre.
CONCLUSIÓ
El conveni proposat compleix amb els requisits legalment.
Es proposa la seva aprovació.
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MESURES DE PUBLICITAT:

ACTES DE PLENS 2020

10.

Votació:
Grup JxB, 5 vots a favor.
Grup BM-AM 5 vots a favor.
El quart punt que es refereix a:
Extinció)

l’expedient 338/2020. Convenis (aprovació, Modificació o

El Sr. Alcalde llegeix el conveni. I comenta que al Consell comarcal ja s’ha estat a debat i que la
gestió d’aigües fecals esta mancomunada.
El Sr. Carles Palau anuncia que el vot del seu grup serà favorable.

Exp. 338/2020
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I ELS
AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER REGULAR LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN MATÈRIA DE SANEJAMENT ALS EFECTES DE
LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL COMARCAL EN ENTITAT LOCAL DE L’AIGUA
(ELA)
Atès l’article 14 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text

9
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El Sr. Carles Palau, nosaltres votarem a favor.
La Sra. Buira fa un incís per que es tingui en compte de quina manera afectarà al conveni el
Covid-19, el qui si es una realitat es que cal col·laborar amb l’educació dels nostres joves.

refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, d’acord amb el qual les entitats
locals de l’aigua ( ELA) són ens de caràcter territorial i funcional, que es constitueixen per
a la gestió més eficient dels recursos hídrics i de les obres i les actuacions hidràuliques i
per la prestació de serveis relacionats.

Atès que consten acords de delegació dels ajuntaments de la comarca de la competència
pel tractament d’aigües residuals a aquest consell comarcal de l’any 1998.
Atès que es considera convenient procedir a l’aprovació d’un conveni actual de delegació
per part dels ajuntaments de la comarca de la competència pel tractament d’aigües
residuals.
Atès els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, que regula el règim jurídic aplicable als convenis.
Atès que l’article 107 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost de Règim Jurídic i de Procediment
de les Administracions Públiques de Catalunya determina que les administracions
públiques poden establir i formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol instrument
jurídic i organitzatiu que consideri adequat per a l’acompliment dels objectius d’interès
comú.
Atès l’informe favorable del Consell d’Alcaldes de data 9 de març de 2020.
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 07 de juliol 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 EL Consell Comarcal del Pla d’Urgell i
els ajuntaments de la comarca (Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell) per regular la delegació
de competències municipals en matèria de sanejament als efectes de la constitució del
Consell Comarcal en Entitat Local d’Aigua (ELA)
SEGON. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, als efectes
corresponents.
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Atès l’article 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, d’acord amb el qual corresponen a la
comarca, entre altres, les competències que li deleguin els municipis.
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Atès l’article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, el qual preveu en el seu apartat tercer que
el municipi té competències pròpies, entre altres, en matèria de tractament d’aigües
residuals.

ACTES DE PLENS 2020

Atès l’article 15 del Decret Legislatiu 3/2003, d’acord amb el qual la constitució d’una ELA
d’àmbit supramunicipal exigeix als municipis que s’integren l’atribució a la ELA de totes
les seves competències, o una part d’aquests, sobre el cicle hidràulic, i també sobre els
serveis i les instal·lacions que hi estan vinculats.

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 cinquè punt que fa referencia a l’expedient 339/2020. Festes (Planificació, Organització o
Celebració)
El Sr. Alcalde després de llegir la proposta de festes per l’any 2020 i les intervencions del Sr.
Palau que hi esta d’acord amb la proposta, la Sra. Buira espera que l’any 2021 es pugui celebrar
una festa amb tots els actes.
Els dies de festa laboral per l’any 2021 seran el dies 28 i 29 de setembre.

Expedient núm.339 /2020

Número: 2020-0007 Data: 11/01/2021

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

ACTES DE PLENS 2020

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES DATES DE LES FESTES LOCALS PER A
L’EXERCICI 2021
Un cop publicada al DOGC, l’Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s'estableix el
calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2021, el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals a
Catalunya per l’any 2021.
Per aquest motiu, d’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que
de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret
177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades
per Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis
respectius, cal que aquest Ajuntament faci arribar les seves propostes de festes locals per
a l’any 2021.
Atès que s’ha de comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, els dos dies de Festa Local que preveu l’article 37.2 de
l’Estatut dels Treballadors.
Atès que aquestes dues festes no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de
festa oficial.
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PROPOSTA D’ACORD DE PLE

Per tot això, de conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol,
sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, es proposa al
Ple el següent ACORD:
Primer.- Aprovar com a festes locals de Bell-lloc d’Urgell per a l’any 2021, els dies 28 i 29
de setembre.

Votació:
Grup JxB, 5 vots a favor.
Grup BM-AM 5 vots a favor.
Sisè punt, l’expedient 313/2020. Disposicions normatives (Aprovació, Modificació o Derogació)

El Sr. Consola llegeix el reglament regulador del sistema de sanejament del sector
industrial “Vinyes del Mig”.
El Sr. Carles Palau troba a faltar l’informe de secretaria. Tot abocament ha d’estar regulat
en un document o s’infringirà la llei.
El Sr. Consola li contesta que l’informe es del Consell Comarcal del tècnic Sr. Palou i el
Consell Comarcal es que fa l’informe jurídic.

Número: 2020-0007 Data: 11/01/2021

No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.

ACTES DE PLENS 2020

Segon.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials de Lleida del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU DEL REGLAMENT REGULADOR
DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DEL SECTOR INDUSTRIAL “VINYES DEL MIG” DE
BELL-LLOC D’URGELL
ANTECECEDENTS
Atès que l’Institut Català del Sòl està duent a terme una actuació de promoció de sòl
d’activitats econòmiques dins l’àmbit del Pla Parcial Vinyes del Mig del terme municipal de
Bell-lloc d’Urgell aprovat definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme de Lleida
en sessió de data 13 de setembre de 2006, sent el sistema d’actuació el de reparcel·lació,
en la modalitat de cooperació, i l’INCASOL l’administració actuant. Atesa la realització del
Projecte executiu d’una depuradora compacta al sector Vinyes del Mig, aprovat
definitivament per l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en data 23 d’abril de 2014 i
recepcionada per l’Institut Català del Sòl el 17 de juny de 2015.
Atès que el 21 de setembre de 2017 l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i l’Institut Català del
Sòl van subscriure un 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
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Expedient núm. 313/2020

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.

Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, en la sessió de 5 de juny de 2020,
va Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic autònom per a la construcció de les
infraestructures d’aigua potable del sector Vinyes del Mig, formulat i promogut per
l’INCASÒL
Atès la necessitat d’aprovar un Reglament Regulador del Sistema de Sanejament del
sector industrial “Vinyes del Mig” de Bell-lloc d’Urgell que reguli les obligacions i
prohibicions dels usuaris, les condicions d’abocament, entre d’altres i per l’acompliment
de les principals finalitats:

a) Regular l'ús i el control del sistema de sanejament de manera que es garanteixi el
bon funcionament i la integritat de les obres i els equips que el constitueixen.

b) Garantir, si s'escau, mitjançant els tractaments previs adequats, que les aigües
residuals no domèstiques que s'aboquen al sistema públic de sanejament
acompleixin els límits establerts a l'annex II i III o a les autoritzacions o permisos
preceptius.

c) Garantir que els abocaments de l'estació depuradora compleixi les exigències
establertes a la normativa vigent, de manera que no tinguin efectes nocius sobre
el medi ambient i la salut de les persones.

d) Garantir l'adequat tractament dels residus i de les emissions provinents del
sistema públic de sanejament per tal d'evitar efectes nocius en el medi i la salut de
les persones, i per tal d'assegurar el compliment de les normatives aplicables.
FONAMENTTS DE DRET
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Atès l’aprovació de 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, aprovada en el Ple Ordinari nº 7 de 21 de maig de
2020.
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Atès que l’Institut Català del Sòl va redactar el corresponent Projecte d’urbanització de les
infraestructures d’aigua potable del sector Vinyes del Mig, que va ser aprovat inicialment
per Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell núm. 65/2020 de 17 de març de
2020, i publicat al BOP de Lleida nº 58 de 24 de març de 2020.

ACTES DE PLENS 2020

Atès que en execució d’aquests compromisos l’Institut Català del Sòl va redactar el Pla
especial urbanístic autònom per a la construcció de les infraestructures d’aigua potable
del sector Vinyes del Mig. Aquest Pla especial va ser aprovat inicialment per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 30 d’octubre de 2019, i es va publicar al DOGC
nº 8005 de 19 de novembre de 2019.

Atès que l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor
de la Llei de Bases de Règim Local, 63 a 65 del ROAS i 52.2 d)
2/2003 pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
Catalunya.

és una competència
dels articles 123.1 d)
del Decret Legislatiu
de Règim Local de

Atès que l’article 178 del D.L 2/2003 pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de Règim Local de Catalunya, disposa que les ordenances i els reglaments s’entendran
aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni
al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats.
Vist l’informe del tècnic de consell Comarcal del pla d’Urgell, Sr. David Palou Lamarca.
Ateses les atribucions del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb allò que preveu l’article
22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article
52.2.c) del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Número: 2020-0007 Data: 11/01/2021

Atès que, aquest Reglament només requereix l’aprovació per la majoria simple, sense
que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

ACTES DE PLENS 2020

Atès que el procediment d’aprovació dels reglaments locals n’exigeix l’aprovació inicial,
la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació
definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.

PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament Regulador del Sistema de Sanejament del
sector industrial Vinyes del Mig.
SEGON. Sotmetre a informació pública. Aquest acord conjuntament amb el projecte de
reglament pel termini mínim de 30 dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.
TERCER. Disposar que si no hi ha cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, el reglament que ara s’aprova
inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, es
procedirà a la publicació del seu text íntegre al BOP.
QUART. Notificar aquest acord a les entitats interessades, als efectes corresponents.
CINQUÈ. Autoritzar l’Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a la signatura de la
documentació que sigui de menester per l’execució del present acord.
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Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple del l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Votació.

RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM 2020-0086 PRÒRROGA PER L’ANY
2021 DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL,
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
CENTRE DE DIA PER A LA GENT GRAN DEPENENT “CENTRE DE SERVEIS
SOCIALS DE BELL-LLOC D’URGELL”
Expedient: 159/2020
Ates la voluntat de pròrroga per l’any 2021 del Conveni de col·laboració entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a la prestació del servei de centre de dia per a gent
gran dependent “Centre de serveis socials de Bell-lloc d'Urgell”, considera oportú ratificar
la següent resolució que transcrit literalment és la següent:
“DECRET D’ALCALDIA
Assumpte: pròrroga per l’any 2021 del Conveni de col·laboració i entre el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Belllloc d’Urgell per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran dependent
“Centre de serveis socials de Bell-lloc d'Urgell”, a Bell·lloc d’Urgell
ANTECEDENTS
Considerant que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell és titular del servei social especialitzat
de Centre de dia per a gent gran en l’àmbit de les seves competències municipals
diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació per la prestació del citat servei
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El Sr. Alcalde llegeix el conveni amb el centre de dia.
La Sra. Rosa Roma, el nostre grup votarà a favor a Bell-lloc es mou la Consellera bassa els va
concedir places concertades abans que la Consellera fos empresonada i ara creiem que cal que
se’ns concedeixi mes places concertades.
La Sra. Buira celebra que s’aguïn aconseguit aquestes places i ara el que cal es demanar la
prorroga del conveni i treballar per posar novament el centre de dia en funcionament ja que
aquesta anormalitat ens portarà mesures noves. Cal tenir molta cura per donar una atenció
immillorable a la gent gran.
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Sete punt, l’expedient 159/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)

ACTES DE PLENS 2020

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

social especialitzat del centre de dia per a gent gran al municipi de Bell-lloc d’Urgell dins
de la Cartera de Serveis Socials aprovada per la Generalitat de Catalunya.
Considerant que mitjançant resolució de la Consellera del Departament de Treball, Afers
socials i Famílies de data 27 d’octubre de 2017 es va concedir un nombre de places de
naturalesa pública pel centre de dia per a gent gran del municipi de Bell-lloc d’Urgell.

Considerant que durant el mes de febrer de 2019 es va formalitzar el conveni amb la
Generalitat de Catalunya, la relació jurídica d’acord amb la normativa en matèria
contractual, per tal d’assignar les places concertades del centre de dia per a gent gran de
Bell-lloc d’Urgell pels pròxims anys.
Considerant que en data 21 de març de 2019 per acord de Ple de l’Ajuntament de Belllloc d’Urgell es va ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2019-0050 de data 05/03/2019 de
sol·licitud d’ampliació del conveni de col·laboració interadministrativa formalitzat entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a la prestació del servei de centre de dia per a gent
gran dependent “Centre de serveis socials de Bell-lloc d’Urgell”
Considerant que el 28 de maig de 2019 es va signar l’Addenda del Conveni de
col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a la prestació del
servei de centre de dia per a gent gran dependent “Centre de serveis socials de Bell-lloc
d’Urgell”, per ampliació del servei a 365 dies l’any.
Considerant que en data 25 de juliol de 2019 per acord de Ple de l’Ajuntament de Belllloc d’Urgell es va prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell,
per a la prestació del servei de centre de dia per gent gran depenent “Centre de serveis
socials de Bell-lloc d’Urgell per l’any 2020
Considerant necessari formalitzar la pròrroga del conveni del servei social especialitzat
de Centre de Dia entre l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i la Generalitat de Catalunya per
l’assignació de 5 places concertades durant 365 dies l’any 2021.
FONAMENTS DE DRET

16

Número: 2020-0007 Data: 11/01/2021

Considerant que en data 13 de febrer de 2019 per acord de Ple de l’Ajuntament de Belllloc d’Urgell es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Treball,
Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell
per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran depenent "centre de serveis
socials de Bell-lloc d'Urgell"
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Considerant que, el Centre de Serveis Socials de Bell-lloc d’Urgell de titularitat pública
està inscrit en el Registre d’entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de
Catalunya amb número de registre S08744 i S08745 respectivament.

ACTES DE PLENS 2020

Considerant que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell té formalitzat en data 21 de maig de
2013, conveni de col·laboració amb la Fundació Serveis de Suport per la posta en
funcionament del centre de serveis socials de Bell-lloc d’Urgell.

Atès que els articles 303.1 i 303.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, assenyalen que pel conveni
s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i
altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament
de les competències legalment atribuïdes en la satisfacció dels quals tinguin un interès
comú i que a traves dels convenis es pot realitzar la cooperació interadministrativa , tant
en serveis locals com en assumptes d’interès comú, sota la forma i en els termes que
preveuen les lleis reguladores de les matèries en què existeixi aquest interès.
Atès que és voluntat de les parts subscriure la pròrroga del conveni per tal de posar a
disposició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 5 places de centre de dia
que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell té al municipi, d'acord amb els instruments de
coordinació interadministrativa que preveu el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de
regulació del Sistema Català de Serveis Socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de
maig, mentre no es faci el desplegament de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis
socials, segons preveu la seva disposició transitòria quarta.
Atès els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, que regula la definició i tipus de convenis, la seva eficàcia, el contingut, el tràmit
preceptiu per la seva subscripció, l’extinció, els efectes de resolució dels convenis i la
seva remissió al Tribunal de Comptes;
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple del l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Sol·licitar la pròrroga del conveni de col·laboració formalitzat entre el
Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, per a la prestació del servei de centre de dia per
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Atès que l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’entén per conveni de
col·laboració tot aquell acord subjecte al dret públic, del que se’n deriven obligacions
jurídiques directes per les parts. Les administracions públiques de Catalunya poden
subscriure convenis amb altres administracions públiques dins de l’àmbit de les
competències respectives i per la consecució de finalitats d’interès comú.
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Atès que els articles 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local disposen que l’exercici del servei de centre de dia és una competència
municipal impròpia i no delegada, i així es manifesta en els informes emesos per
l’Administració competent per raó de matèria i de l’Administració que té atribuïda la tutela
financera sobre la sostenibilitat financera de la Comunitat Autònoma de Catalunya en
data desembre de 2016.

ACTES DE PLENS 2020

Atès l’article 41 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i els ens locals col·laboren en l’aplicació de les polítiques de
serveis socials, d’acord amb les competències respectives, mitjançant els instruments
que estableixen la legislació general de règim jurídic i procediment administratiu i la
legislació de règim local. Així mateix, s’indica que aquesta col·laboració
interadministrativa inclou l’establiment per conveni de fórmules de gestió conjunta dels
serveis.

gent gran depenent “Centre de serveis socials de Bell-lloc d’Urgell”, per l’assignació
de 5 places concertades durant 365 dies l’any 2021.
Segon.- Trametre la documentació obligatòria per a la sol·licitud de pròrroga del conveni
al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

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. 2020-0086 de data 09/04/2020, de pròrroga
per l’any 2021 del Conveni de col·laboració i entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a
la prestació del servei de centre de dia per a gent gran dependent “Centre de serveis
socials de Bell-lloc d'Urgell”, a Bell-lloc d’Urgell.
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, als efectes legals oportuns.
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.
A les 10,55 hores la regidora Sra. Nadir Castells abandona la sala per motius s’entén
personals.
Votació.
Grup JxB, 5 vots a favor.
Grup BM-AM 4 vots a favor.
Vuitè punt, l’expedient 389/2019. Actuacions preparatòries de contractes
El Sr. Alcalde llegeix la contractació.
El Sr. Palau pregunta si la mesa de contractació no era suficient per contractar com es que es
passa pel ple.
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Cinquè.- Ratificar aquest decret al ple de la Corporació en la propera sessió ordinària
que es celebri.
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Quart.- Facultar al Sr. Alcalde, per a la signatura de la pròrroga del conveni així com per
atorgar tots els documents i efectuar tots els tràmits que siguin necessaris per a
l’execució d’aquest acord de conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

ACTES DE PLENS 2020

Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.

El Sr. Consola, la resposta dels serveis jurídics de l’ajuntament diuen que cal aprovar el sessió
plenària la contractació. El Tècnic de Diputació Sr. Joan Vidal ha estat qui ha donat la puntuació a
les empreses.
El Sr. Consola afegeix que tot ha estat fet per procediment electrònic amb la total custodia del Sr.
Joan Vidal, Roger Bosch, Carles folguera i Ferran Lázaro.

Expedient núm. 389/2019

Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell és titular de l’enllumenat públic del municipi
que està instal·lat des de fa molts anys, el que comporta una elevada despesa energètica
i una baixa qualitat lumínica.
Atès que l’any 2017 els serveis tècnics de la Diputació de Lleida van realitzar el projecte
de “Reforma i Ampliació de l’Enllumenat Exterior del Municipi de Bell-lloc d’Urgell (Fase
4)”.
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.
Atès que aquest alcaldia creu necessari dur a termes les actuacions especificades, amb
la finalitat de promoure la millora de les instal·lacions aplicant les millors tecnologies
d’il·luminació, per ser eficients energèticament i per raons mediambientals.
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.
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.
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 i
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Atès que les entitats locals han d’exercir com a competències pròpies, entre altres, les
relatives als equipaments de la seva titularitat.
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ANTECEDENTS

ACTES DE PLENS 2020

2-PROPOSTA AL PLE, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE
L’OBRA “PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR
(FASE 4)”

Ampliació de l’Enllumenat Exterior del Municipi de Bell-lloc d’Urgell (Fase 4)” amb un cost
total de 156.622,70 €.
Atès la resolució favorable del Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energia
(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 €).

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.
Atès que el BOP nun 250 de 31 de desembre de 2019 es publica l’aprovació definitiva del
projecte de reforma i ampliació de l’enllumenat exterior, fase 4.
Atès que el DOGC nun 8080 de 9 de març de 2020 es publica l’aprovació definitiva del
projecte de reforma i ampliació de l’enllumenat exterior, fase 4.

Número: 2020-0007 Data: 11/01/2021

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 Belllloc 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.

ACTES DE PLENS 2020

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 €).

Atès que la celebració dels contractes per part de les administracions públiques requereix
la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en el termes previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i que haurà de ser publicat en el perfil
del contractant, d’acord amb l’establert a l’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes dels sector públic.
Atès que el Ple de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell en sessió ordinària de data 21 de
maig de 2020 va ratificar el decret d’Alcaldia 2020 – 0103 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.
Atès que en data 04 de juny de 2020 es va constituir la mesa de contractació per a
l’obertura del SOBRE A (documentació administrativa criteris quantificables de forma
subjectiva).
Atès que una de les empreses ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS S.L se li
requereix una esmena de la documentació.
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Atès que cal tramitar un expedient per a la contractació de l’obra, d’acord amb l’establert
a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic.

Atès que un cop presentada la documentació administrativa de l’esmena i un cop
qualificada la documentació administrativa i la proposició corresponent als criteris
quantificables de forma subjectiva, es va admetre a la licitació de l’obra totes les
proposicions presentades i va acordar per unanimitat remetre als Serveis Tècnics les
ofertes presentades relatives als criteris quantificables de forma subjectiva, per a la seva
valoració conformement als criteris i a la ponderació establerts en el Plec.

Atès que en data 12 de juny de 2020 es va constituir novament la mesa de contractació
per a l’obertura del SOBRE B (documentació dels criteris avaluables de forma
automàtica).
Atès que els Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida, el 12 de juny han emès l’informe
tècnic d’avaluació dels criteris avaluables de forma automàtica, considerant que les
empreses CITELUM IBERICA SA i ELECTRICITAT BOQUET SL han incorregut en baixa
desproporcionada i se’ls ha de comunicar que aportin justificant tècnic i econòmic.
Un cop justificat i desglossat raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de
costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de
l’oferta i transcorregut el termini els Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida, han emès
l’informe tècnic d’avaluació el 6 de juliol de 2020 de la justificació aportada per l’empresa
ELECTRICITAT BOQUET SL desestimant la seva justificació, l’empresa CITELUM
IBERICA SA no va aportar cap justificació quedant exclosa automàticament.
Atès que en data 7 de juliol de 2020 es va constituir novament la mesa de contractació
per l’avaluació dels documents tècnics i econòmics de les empreses que han incorregut
en baixa desproporcionada i posterior avaluació global de l’obertura del SOBRE B, i un
cop obtinguda la classificació total, la Mesa de Contractació va acordar per unanimitat
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació a favor del candidat amb major puntuació,
l’empresa MUNTATGES LLEIDA, S.A.
Atès el decret d’alcaldia 2020-0176 de 16 de juliol de contractació de la Direcció de l’obra
del Projecte de Reforma i Ampliació de l'Enllumenat Exterior (Fase 4) a Xavier Arqués
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El 5 de juny, es rep l’informe de valoració dels criteris quantificables de forma objectiva
dels serveis tècnics de la Diputació de Lleida de les ofertes incloses en el sobre A.
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Núm. Empresa
1
MUNTATGES LLEIDA, S.A
2
CITELUM IBÉRICA S.A.
3
AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U.
4
ELECTRICITAT BOQUET, S.L.
5
ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS S.L
El 5 de juny s’entrega la documentació als serveis tècnics de la Diputació de Lleida
perquè emetin l’informe tècnic d’avaluació dels criteris avaluables de forma subjectiva,
per a la valoració de les mateixes de conformitat amb els criteris establerts en el Plec de
clàusules administratives.

ACTES DE PLENS 2020

Atès que durant el termini de presentació de propostes i esmenes per prendre part en la
contractació de l’obra es van presentar les següents propostes:

Grau (Sirius Solucions d’Enginyeria), que serà el director facultatiu de l’obra y coordinador
de seguretat.
Atès el decret d’alcaldia 2020-0190 de 29 de juliol d’Aprovació de la relació classificada
de les empreses presentades i requeriment de documentació en el procediment de
contractació del Projecte de Reforma i Ampliació de l'Enllumenat Exterior (Fase 4)

Vist que com el valor estimat del contracte de l’expedient és de 97.928,84 € (IVA exclòs).
FONAMENTS DE DRET
Vist l’article 235.2 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 els articles 37 i 38 del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
ens Locals, l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, l’article 52.2.o) 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’apartat primer de la
disposició addicional segona de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vist l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic, i a la
resta de normativa aplicable a l’expedient.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el
següent ACORD:
Primer.- En vista de la proposta de la mesa de contractació, admetre les següents ofertes
presentades pels contractistes que han presentat propostes en la licitació de l’obra
“Projecte de Reforma i Ampliació de l'Enllumenat Exterior (Fase 4)”:
ORDRE
1
2
3

LICITADOR
MUNTATGES LLEIDA, S.A
AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U
ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS S.L.

PUNTUACIÓ
196,08
190,91
114,54
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Vist l’informe de secretari interventor accidental sobre els extrems a fiscalitzar en la fase
d’adjudicació i formalització del contracte d’obres emès en data 30 de juliol de 2020.
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Vist que es va requerir a l’empresa que ha obtingut la major puntuació constituir la
garantia definitiva, aportar el compromís al que es refereix l’article 75.2 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes dels sector públic, i la documentació justificativa de que
disposa efectivament dels mitjans que s’ha compromès a dedicar o adscriure a l’execució
del contracte de l’article 76.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels
sector públic, i que ha presentat correctament l’esmentada documentació.

ACTES DE PLENS 2020

Atès que es requereix al licitador proposat com a adjudicatari perquè presenti la
documentació justificativa a què fa esment la clàusula 20a del Plec de clàusules
administratives i particulars.

97,23
85,49

Segon.- Adjudicar el contracte de l’obra “Projecte de Reforma i Ampliació de l'Enllumenat
Exterior (Fase 4)” a l’empresa MUNTATGES LLEIDA, S.A, amb CIF A25022427, d’acord
amb la documentació administrativa, la proposició corresponent a criteris subjectius i la
proposició corresponent als criteris avaluables de forma automàtica presentats en la
licitació de l’obra, per un import del contracte de 97.928,84 €, més 20.565,06 d’IVA, és dir,
per un total de 118.493,90 euros (IVA inclòs), per ser el licitador proposat com adjudicatari
per la mesa de contractació a l’haver resultat ser l’empresa que ha obtingut la millor
puntuació, d’acord amb els criteris de valoració de les proposicions establert al plec de
clàusules administratives particulars que regeix la contractació de l’obra.
Tercer.- Aprovar la disposició de la despesa de la contractació a càrrec de l’aplicació
1650-63900 (Reforma i ampliació de l’enllumenat exterior Fase 4) del pressupost de
l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
Quart.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari del contracte de l’obra i als altres licitadors
que han presentat proposicions per a la licitació de l’obra i que no han resultat
adjudicataris del contracte.
Cinquè.- Notificar a MUNTATGES LLEIDA, S.A, amb CIF A25022427, adjudicatari del
contracte, el present acord i se'ls hi comunicarà dia i hora per a la signatura del
contracte.
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ELECTRICITAT BOQUET, S.L.
CITELUM IBÉRICA S.A

ACTES DE PLENS 2020

4
5

Sisè.- Publicar aquest acord al perfil del contractant de l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Votació.
Grup JxB, 5 vots a favor.
Grup BM-AM 4 abstencions.
Nove punt, dació en compte dels decrets d’Alcaldia.

Decrets del 107/2020 fins al núm. 163/2020 ambdós inclosos.
El Sr. Palau pregunta sobre el decret 135 sobre 70,00 €/ hora límit.
El Sr. Consola, es el límit posat i sobre la partida pressupostaria que ens recau la despesa,
els camins han estat molt afectats per les pluges i també la col·lectivitat els arreglarà un
cop finalitzin les obres de modernització
Dese punt, informes equip de govern.
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Setè.- Trametre al Registre de Contractes del Sector Públic de la Junta Consultiva de
Contractació de la Generalitat les dades sobre el contracte adjudicat.

La Sra. Rosa Buira informa i recorda tal com es aportada per la mateixa Regidora la següent
informació de l’equip de govern.

un SENTIT RECORD , per un gran Bell-lloquí d'adopció que
ens ha deixat aquesta setmana:

Joan Julià-Muné de fa molts anys estava vinculat a Bell-lloc d'Urgell per
casament amb l'Imma Creus i per amistat personal amb Joan Solà.
Motiu pel qual va ser l' impulsor del Premi Internacional de Lingüística
Joan Solà que concedeix la UDL amb col.laboració de l'Ajuntament de
Bell-lloc d'Urgell i de la Diputació de Lleida. Descansarà en Pau a Belllloc per petició personal, doncs considerava que el cementiri de Bell-lloc
era un lloc bonic per reposar.
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Joan Julià cap de l’antic Departament de Filologia de la UdL, era director
del Laboratori de Fonètic Pere Barnils. Especialista en cultura asiàtica i
xinesa, JOAN JULIÀ també va ser impulsor de la Càtedra d’Estudis
Asiàtics de la UdL. Havia impartit diversos cursos d’introducció a la
llengua xinesa des de la pròpia universitat. A part d'un molt extens
currículum de mèrits.

ACTES DE PLENS 2020

Joan Julià-Muné, professor de Fonètica de la
Universitat de Lleida,

De part de l'Ajuntament de Bell-lloc, el més sentit condol a L'IMMA
CREUS i tota la seva família i amics.
DESCANSI EN PAU.

ACTUACIÓ AJUNTAMENT BELL-LLOC D'URGELL DAVANT LA
CRISI ORIGINADA PER LA COVID-19
Com és conegut per tots el passat 13 de març el Sr. Pedro Sánchez declarava
l'estat d'alarma com a mesura per a contenir la pandemia originada pel
CORONAVIRUS. Això volia dir que es decretava el confinament a les cases
de tots els ciutadans, que només les persones NO VULNERABLES, podien
sortir per a cobrir les necessitats més bàsiques. ( Es consideraven vulnerables
els majors de 60 anys a més de les persones amb determinades patologíes).
24
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Gràcies JOAN JULIÀ-MUNÉ per la teva senzillesa, bonhomia i saviesa.
Descansa en PAU al teu poble, al costat dels teus.

ACTIVITAT ECONÒMICA

Actuacions realitzades en l'Àmbit social i assistencial
1. Establir un contacte directe i permanat amb els Serveis Socials del Pla
d'Urgell per tal de detectar, donar cobertura , fer el seguiment i orientar a les
persones i les famílies en les necessitats que se'ls anaven plantejant. Tenint
25
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ACTES DE PLENS 2020

Tampoc havien de sortir de casa, baix cap concepte, els nens i nenes perquè
les escoles per ordre del Departament d'Educació romandrien tancades.
Després del desconcert general originat per aquesta declaració i davant la
situació plantejada inicialment, que s'ha repetit al llarg d'aquests 3 mesos, de
desinformació, ordres i contraordres per part del govern i de les diferents
autoritats competents, anunci de mesures per la televisió i concreció l'endemà
o al cap de dos dies d'unes altres diferents....
L'administració local, administració més propera al ciutadà, i en el nostre cas
l'equip de govern de l'Ajuntament de Bell-lloc, vam decidir planificar amb
prudència i màxima responsabilitat la línia d'actuació durant la pandèmia.
PRIORITZANT davant de tot PRESERVAR I GARANTIR LA SALUT DE
LES PERSONES DEL NOSTRE POBLE.
Per fer realitat aquesta atenció totes les regidories hem treballat de forma
cooperativa per a fer front a una situació totalment imprevista i desconeguda
però que ens impulsava a donar el millor de cadascú de nosaltres per tal que
les conseqüències del confinament, degut a la pandèmia del COVID-19,
fossin el més mínimes possibles per a la gent del nostre poble.
Vam tenir clar des d'un primer moment que la tasca bàsica de l'ajuntament
havia de ser ACTUAR (en tot el que puguessim) ; però molt important també
COORDINAR, les tasques i actuacions que realitzaven altres persones. A la
vegada que intentar , en la mesura del possible, continuar amb LA MÀXIMA
NORMALITAT el funcionament diari de l'Ajuntament.
En aquest cas VOLEM DESTACAR LA GRAN IMPLICACIÓ DE TOTS
ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES MUNICIPALS que en TOT
MOMENT VAN MOSTRAR LA TOTAL DISPOSICIÓ, INICIATIVA I
GENEROSITAT PERSONAL per ASSUMIR I DESENVOLUPAR LES
TASQUES NECESSÀRIES per ATENDRE A LES PERSONES DEL
NOSTRE POBLE.
DES D'AQUÍ ELS AGRAÍM LA SEVA GENEROSITAT I ESFORÇ. SENSE
ELLS I ELLES NO HAURIA ESTAT POSSIBLE TOT EL QUE S'HA FET.
Així les MESURES I ACTUACIONS que s'han fet des de l'Ajuntament s'han
estructurat en dos àmbits:
 SOCIAL-ASSISTÈNCIAL
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ACTES DE PLENS 2020

especial cura en els colectius més vulnerables i dins d'aquests les persones
amb majors necessitats.
2. Garantir les necessitats i els serveis bàsics al conjunt de la ciutadania.
En matèria d'abastament alimentari, subministraments de serveis bàsics.
(Coordinació per part de la regidoria de Serveis Socials de l'equip de
voluntaris, que han estat desenvolupant una gran i solidaria tasca)
Establir contacte amb el banc d'aliments per a garantir que les persones
vulnerables del municipi en puguessin gaudir
Servei d'escolta, suport emocional i assessorament Psicològic per als
joves, les persones immerses en ERTOS, aturats/des i persones grans
3. Atenció a l'escletxa digital en educació provocada per la crisi del
coronavirus. Des de la regidoria de noves tecnologies, educació i la
col.laboració de l'escola Ramon Farrerors i de l'Institut La Serra. Es va
treballar perquè tots els nens , nenes i joves de Bell-lloc puguessin disposar
d'equips informàtics per poder seguir l'activitat docent que l'escola anava
programant. També es van IMPRIMIR I fer arribar DOSSIERS en suport
PAPER a les famílies que l'escola I L'INSTITUT va recomanar. Per tal de
garantir que tot l'alumnat pugués realitzar activitat docent , des de casa,
adaptada a la seva diversitat.
4. Atenció a la necessitat afectiva i de socialització dels infants del nostre
poble: Hora del conte al pregó, Felicitació dels aniversaris dels nens i nenes
(fins a 12 anys) durant els mesos d'abril , maig i juny.
5.Atenció a la necessitat cultural i de socialització de la població en
general: La mona confinada, Sant Jordi des de casa, Festa Major confinada,
Sant Joan diferent...
6. Manifestacions de l'alt grau de solidaritat, sensibilitat i generositat dels
bell-lloquins i bell-lloquines: Confecció de mascaretes que des de
l'ajuntament i l'Espali es van fer arribar a tota la població, Llibre de
condolències digital, Diari del confinament,Aplaudiments a les 8 de la tarda
pels sanitaris i tots els treballadors de treballs essencials...
7. Mesures higièniques específiques contra la COVID-19, realitzades des
de l'Ajuntament ... Compra del material necessari per a la confecció de
mascaretes que una vegada confeccionades es van fer arribar a
tothom.Desinfecció diària dels contenidors i àrees sensibles del poble,
Desinfecció periòdica dels carrers del municipi, Increment de les hores de
neteja i tractament desinfectant a la zona del consultori, escola , biblioteca,
esplai, i on s'ha considerat necessari. Tractament específic desinfectant a
l'escola abans de la seva obertura per a la preinscripció presencial. Neteja i
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Actuacions en l'àmbit econòmic de les persones i les famílies:
1. Exempció a les famílies del pagament de la quota de l'Escola bressol
municipal durant el temps que ha cessat l'activitat. Així com compensació de
la quota cobrada de tot el mes de març quan tant sols es va utilitzar el
servei fins al dia 12.
2. Exempció del cànon de la concessió administrativa d'ús privat del bar
de “la Cultural” des del 14 de març fina a nou inici de l'activitat.
3. Readaptació del contracte administratiu de gestió del bar de les
piscines i el pavelló per causes de força major.
4. Exempció a les empreses de la Incubadora, si han justificat la
impossibilitat d'assistir al despats i als serveis de la incubadora, de la taxa
municipal mensual fins al final de l'estat d'alarma.
5.Premura en la tramitació dels pagaments als proveïdors de
l'Ajuntament, per tal que no pateixin cap demora a causa de l'Ajuntament.
6. S'està treballant , en la mesura de les possibilitats, en la creació d'unes
bases reguladores i la convocatòria per la concessió d'ajuts a persones
treballadores autònomes i petites empreses del municipi de Bell-lloc
d'Urgell afectades pel COVID-19.
7.S'ha treballat per conservar i crear nous llocs de treball:
Contracte de caràcter temporal a dues persones aturades com a personal
laboral (peó de brigada) a la plantilla de l'ajuntament degut a l'excés

ACTES DE PLENS 2020

desinfecció dels aparells d'aire condicionat de totes les instal.lacions
municipals.
8. Subministrament per part de l'Ajuntament d'equipaments de protecció
personal a diverses entitats i col.lectius
Consultori: Mascaretes i ulleres
Residència: Pantalles
Centre de día: mascaretes
9. Difusió continuada i actualitzada de la informació de les fonts oficials,
a través de la veu pública i les xarxes socials de l'Ajuntament.
10.Adequació de les instal.lacions municipals necessàries per a fer frot a
les necessitats que s'han anar presentant : Ampliació de la xarxa de la veu
pública, no se sentia prou bé des de tot el poble. Ampliació d'una línea
telefònica al consultori mèdic, Adquisició d'un electro nou al consultori,
adaptat a les noves tecnologies. Compra de màquina per a desinfectar i
pulveritzar.

d'acumulació de tasques, increment de la neteja de vies i carrers i
cobertura de les vacances entre altres causes.
Contracte de 2 es persones aturades per la Campanya agrària 2020
(Subvenció SOC)

S'està potenciant la transformació digital i la creació de pàgines web, la
gestió empresarial post covid, la elaboració del pla d'empresa i la venda
de productes i serveis mitjançant la formació on-line per empreses i
emprenedors/es.
S'està desenvolupant a nivell de comarca, el PLA DE REACTIVACIÓ
ECONÒMICA, , mitjançant l'àrea de promoció econòmica del Consell
Comarcal del Pla d'Urgell. L'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell està dins
del grup de treball multidisciplinar d'aquest Pla.
A la vegada que s'ha mantingut l'activitat diària de l'Ajuntament, amb
actuacions extres com: replantar la pineda i els tossalets, treballs de
manteniment als parcs, jardins, cementiri i camins del poble.
Adequar les piscines municipals i preparar-les per a la reobertura,....
En la fases de desescalada, i tot treballant per la nova normalitat; s'ha anat
reiniciant les activitats i serveis que s'han autoritzat.
 Reobertura de L'ESCOLA I l' ESCOLA BRESSOL
 OBERTURA DE LES PISCINES
28
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S'ha continuat amb la promoció i el suport a l'empreneduria mitjançant la
Incubadora d'Empreses. Durant aquest temps de pendèmia s'ha
incorporat una nova empresa a les instal.lacions de la Incubadora
d'Empreses.
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Suport al sector d'activitats econòmica “Vinyes del Mig”, amb el
desencallament de mesures que haguessin impedit donar la llicència
d'activitat a algunes empreses del polígon( Addenda del conveni de
col.laboració de cessió parcial i Reglament Regulador del Sistema de
Sanejament)

ACTES DE PLENS 2020

Informació a les empreses tant des de l'àmbit comercial com industrial
amb acompanyament i assessorament en relació a les diverses ajudes
que han aprovat organismes superiors.

 OBERTURA DEL PAVELLÓ ESPORTIU

 Al grup de disenyadores i empreses de confecció que van estar
fabricant mascaretes per la zona de Barcelona i que gràcies a la Marta
Cònsola també ens van fer arribar 600 mascaretes a Bell-lloc de forma
totalment altruista


A les narradores i narradors de l'hora del conte



A les asssociacions que han participat activament en fer més fàcil la
vida de tots, aquests llargs dies

 A l'esplai i l'associació de joves per les seves boniques iniciatives i
 A tots els que han participat desinteressadament en fer activitats pels
demés.
 Moltes gràcies a l'equip de treballadors i treballadores de l'Ajuntament
perquè la seva col.laboració ha estat imprescindible.
BELL-LLOC novament ha posat ben alt el llistó de la SOLIDARITAT i ha
fet evident l'afirmació que “DE LES DIFICULTATS EN SORTIREM
TREBALLANT PLEGATS”
29
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Estem satisfets de la tasca desenvolupada des de l'Ajuntament en aquests
difícils temps de pandèmia; però som conscients que aquesta gran tasca
no hauria estat possible sense l'esforç, la dedicació , implicació i iniciativa
de tots els que han col.laborat en fer realitat totes aquestes actuacions:
 Equip de voluntaris que han col.laborat en que a totes les cases
tinguessin els serveis bàsics, a l'equip de voluntaris que van treballar en
la confecció i repartiment de mascaretes
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PER A FER REALITAT aquesta nova posada en funcionament ha estat
necessari a part de respectar i adaptar-se a les estrictes mesures establertes per
la normativa sanitària, un gran esforç logístic i organitzatiu. Però en aquests
moments la prioritat continua sent PRESERVAR LA SALUT DELS BELLLLOQUIS I BELL-LLOQUINES i de tothom. A LA VEGADA que intentar
retornar a una mínima activitat social i personal normalitzada.

ACTES DE PLENS 2020

 INICI DE L'ACTIVITAT DELS CASALS D'ESTIU

Senyors/es
Per mitjà de la present, us comuniquem que el de Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell, reunit en sessió ordinària núm. 03/2020 de data 21 de maig de 2020, a
reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta, s’adopta entre altres el
següent:
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Onze punt, moció per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monarquia
espanyola.

ACTES DE PLENS 2020

Gràcies a tots i A CONTINUAR, ara és el moment de fer un altre treball:
SEGUIR LES RECOMANACIONS SANITÀRIES: MASCARETA,
RENTAT DE MANS I DISTÀNCIA SOCIAL. EL covid-19 encara està viu,
no podem defallir. Ens ha costat massa arribar fins aquí .

Si una cosa ha caracteritzat la monarquia espanyola de les darreres dècades han estat
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.
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.
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
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«MOCIÓ PER CLARIFICAR LES PRESUMPTES IRREGULARITATS COMESES PER
LA MONARQUIA ESPANYOLA

PRIMER.- Manifestar el rebuig al sistema monàrquic espanyol, corrupte i hereu del
franquisme.
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.
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.
QUART.-Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la mesa
del Senat. »

Sotmesa a votació la moció per clarificar les presumptes irregularitats comeses
pe la monarquia espanyola, aquesta va ser aprovada per unanimitat dels
membres assistents del Ple de la corporació (9 dels 11), amb el següent detall: 6
vots a favor del grup municipal Junts per Bell-lloc d’Urgell i 3 vots a favor del grup
municipal Bell-lloc es Mou – Acord Municipal
La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i als efectes oportuns.
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Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa l’adopció del següents acords:

Codi Validació: 3C2EG6RFSADATYFSPJGXWCRZW | Verificació: https://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 50

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.

ACTES DE PLENS 2020

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.

Si una cosa ha caracterizado la monarquía española de las últimas décadas han sido
sus escándalos. Especialmente los que rodean a la figura de Juan Carlos I.
En estos momentos, i en plena crisis sanitaria y social que vive el país como
consecuencia del coronavirus, la monarquía española y el rey Felipe VI admiten sin
ninguna vergüenza las posibles irregularidades en las cuentas del rey emérito.
Las investigaciones periodísticas apuntan a una cuenta bancaria suiza del Rey Juan
Carlos en la que habría 100 millones de dólares provenientes de Arabia Saudita. Una
fortuna hecha a base de negocios de venta de armas, entre otros a países como la
Arabia Saudita, que según fuentes no oficiales (ya que la ley franquista 9/1968 de
secretos oficiales lo impide), supera los 2000 millones de euros. La fortuna real ha sido
depositada, según las mismas informaciones, en bancos suizos para evitar cualquier
tipo de control.
Ahora, en medio del escándalo, lejos de explicar la verdad y regularizar esta situación,
el actual rey Felipe VI ha renunciado públicamente a la herencia paterna, en un intento
de esconder esta situación y limpiar su imagen. El comunicado emitido el pasado 15 de
marzo en que Felipe VI renuncia a la herencia del rey emérito se hizo con nocturnidad y
traición, aprovechando el contexto en el que lógicamente la ciudadanía está preocupada
por la crisis sanitaria i humanitaria que estamos viviendo. Tal es la maniobra que ha sido
precipitada y sin análisis previo, que queda por ver que la renuncia sea posible, ya que
según el artículo 991 del código civil no es sencillo renunciar a una sola parte de la
herencia.
Es necesario clarificar el origen y llegar hasta el fondo de la cuestión alrededor de la
monarquía corrupta i heredera del franquismo. De manera implícita la monarquía
española acepta el origen poco limpio del fondo que ha gestionado la Casa Real fuera
del presupuesto público. Por todos estos motivos, Esquerra Republicana ha instado a la
Comisión Europea a investigar este supuesto caso de blanqueo de capitales, y ha
presentado una serie de demandas al Congreso de los Diputados, para crear una
comisión de investigación, que permita investigar hasta el final el origen de la fortuna de
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«MOCIÓN PARA CLARIFICAR LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS
POR LA MONARQUIA ESPAÑOLA
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Por la presente, les comunicamos que en el Pleno del Ayuntamiento de Bell-lloc
d’Urgell, reunido en sesión ordinaria núm. 3/2020 d fecha 21 de mayo de 2020, a
reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta, se adoptó entre
otros el siguiente:

ACTES DE PLENS 2020

Señores/as

PRIMERO.- Manifestar el rechazo al sistema monárquico español, corrupto y heredero
del franquismo
SEGUNDO.- Pedir al Congreso de los Diputados la creación de una comisión de
investigación que permita investigar las presuntas irregularidades cometidas por los
miembros de la Familia Real, así como la de sus cómplices, y sus posibles influencias
en la política diplomática y comercial del Estado español con la Arabia Saudita.
TERCERO.- Expresar el apoyo a cualquier iniciativa encaminada a denunciar la
opacidad de la monarquía española, y en favor de clarificar cualquier presunta
irregularidad cometida por la misma.
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Por todos los motivos expuestos anteriormente, se propone la adopción de los
siguientes acuerdos:

ACTES DE PLENS 2020

los Borbón. La constitución no puede ser una excusa para tapar de nuevo la corrupción
de la monarquía.

Sometida a votación la moción para clarificar las presuntas irregularidades
cometidas por la monarquía española, esta ha sido aprobada por unanimidad de
los miembros asistentes al Pleno de la corporación (9 de los 11), con el siguiente
detalle: 6 votos a favor del grupo municipal Junts per Bell-lloc d’Urgell y 3 votos a
favor del grupo municipal Bell-lloc es Mou-Acord Municipal.
Cosa que les comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos.
El Sr. Carles Palau senyala que aquesta moció ja va estar aprovada al ple del dia 21 de maig de
2020 per 9 Vots a favor dels grups JxB i BM-AM.
Dotze, moció en defensa de l’espai públic.

Senyors/es
Per mitjà de la present, us comuniquem que el de Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell, reunit en sessió ordinària núm. 04/2020 de data 15 de juliol de 2020, a
33
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CUARTO.- Trasladar estos acuerdos a la mesa del Congreso de los Diputados y a la
mesa del Senado.»

2. Representació política. Així mateix, de forma clara i inequívoca, els consistoris
representen unes opcions polítiques, escollides democràticament als plens
municipals a través dels vots que reben les diferents candidatures. Per tant, és
lògic i conseqüent, que a l’exercir el mandat de pobles i ciutats, els equips de
govern expressin i posin de manifest la ideologia, tarannà i simbologia que els
representa, recollida en programes electorals i ples de govern. Si els ajuntaments
fossin simples òrgans de gestió, sens càrrega política, no caldria concórrer a unes
eleccions, ni fer llistes electorals, perquè diferents equips de
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1. Autonomia local. Els ens locals són primerament administracions autònomes
que tenen assignades unes competències de gestió i serveis vers la ciutadania
reconegudes per la Llei i emparades en la Carta Europea d’Autonomia Local amb
l’objectiu de descentralitzar les administracions estatals i oferir una administració
propera a la ciutadania i ràpida en la gestió. En els darrers anys, s’ha vist com, de
forma barroera i poc ortodoxa s’han envaït reiteradament per l’Estat Espanyol, les
competències locals i també les autonòmiques, mostrant un manca de lleialtat
institucional, respecte i incompliment del marc constitucional de l’Estat Espanyol
per part del propi Estat Espanyol.

ACTES DE PLENS 2020

reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta, s’adopta entre altres el
següent:
«MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESPAI PÚBIC
En data 26 de maig de 2020, el Tribunal Suprem ha dictat una sentència que
anul·la l’acord de Ple de l’Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife del 30 de
setembre de 2016 on es reconeixia la bandera nacional de les Canàries com un
dels símbols del poble canari, i , al mateix temps, s’aprovava que s’hissés en un
lloc destacat de l’edifici de la casa consistorial.
La sentència del TS estableix com a doctrina que l’ús fins i tot ocasional, de
banderes no oficials a l’exterior dels edificis i espais públics no resulta compartible
amb el marc constitucional i legal vigent, i en particular, amb el deure d’objectivitat
i neutralitat de les administracions públiques. Segons el Suprem , aquesta
“incompatibilitat” amb el marc legal es manté encara que aquestes banderes “no
oficials a l’exterior dels edificis i espais públics” no substitueixin, sinó que
concorrin, “amb la bandera d’Espanya i les altres legal o estatutàriament
instituïdes”.
Donat que aquesta sentència de ben segur afectarà a altres símbols utilitzats als
edificis i espais públics de Catalunya, àmpliament utilitzats, com poden ser les
banderes estelades o les banders del col·lectiu LGTBI, i altres que puguin
representar sensibilitats diverses, l’Associació de Municipis per la Independència
vol fer les següents reflexions a partir de les següents bases:

tecnòcrates o funcionaris podrien executar, de morma automàtica, les atribucions
de gestió i serveis que li corresponen a cada ens local.

Des de fa anys, l’Estat Espanyol i una part dels seus tribunals pretenen fusionar
les dos conceptes i convertir tot l’espai públic en un monopoli de la ideologia
dominant, el que suposa una censura a la diversitat i, de facto, passar d’una
impostada neutralitat a la neutralització de l’espai públic, a favor d’uns interessos,
marcadament polítics, que es fonamenten en el centralisme i la unitat d’Espanya,
interessos legítims però no necessàriament compartits per les opcions
independentistes, igualment legítimes i que han de ser respectades en qualsevol
Estat Democràtic.
5. Espai Públic. Des de l’àgora de les polis gregues com a espais destinats al debat
polític i a la conversa, fins a l’actualitat, els “espais públics”, més enllà de definirse per ser de titularitat pública, han estat indrets de debat d’idees, reivindicacions
socials (caracteritzades per la temporalitat) on els ciutadans podes i han d’exercir
els seus drets tant individuals com col·lectius: associació, reunió, manifestació i on
els poders públics, sobretot els locals, tenen el deure de garantir-ne el seu
exercici. La Corporació municipal com a institució democràtica i la més propera a
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4. Neutralitat versus objectivitat. La Resolució del Tribunal Suprem fa una
deliberada equiparació de dos conceptes que no son idèntics, tota vegada que la
mateixa Constitució no parla de “neutralitat” sinó del deure que tenen les
administracions públiques de servir amb objectivitat els interessos generals.
Precisament per complir aquest mandat les administracions públiques no són ni
poden ser neutrals o asèptiques en l’exercici de Drets Fonamentals i Llibertats
Públiques, perquè aniria contra la seva pròpia essència. Aquesta és la tasca que
el legislador encomana als poders públics: la no ingerència subjectiva en l’exercici
lliure dels drets dels ciutadans.
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veïnes. Prohibir l’exhibició de banderes legals i legítimes en edificis i espais
públics, tal i com pretén el TS, és contrari al Dret Fonamental de la llibertat
d’expressió, tal i com està formulat a les declaracions i tractes
internacionals i a la pròpia Constitució espanyola. L’AMI vol mostrar el més
ferm compromís en la defensa dels drets fonamentals i les llibertats
públiques i refusa qualsevol acte de censura que pretengui impedir o
restringir la llibertat d’expressió com a valor superior de l’Estat de Dret.
Aquesta exigència, la d’optimitzar les condicions d’exercici dels drets
fonamentals (art. 9.2 CE en relació amb l’article 53.1 E) fa que la
materialització de la llibertat d’expressió per part la ciutadania que
l’exerceix, utilitzant una determinada simbologia que no sigui il·legal, no pot
ser impedida o restringida per part de qui no la comparteix.

ACTES DE PLENS 2020

3. Llibertat d’expressió. El principi d’objectivitat de les administracions públiques,
en cap cas, pot limitar la llibertat d’expressió, la lliure expressió del pensament
polític i de les idees, sinó tot el contrari. Un ens públic ha de vetllar per la lliure
expressió de pensament i ideològica de tots els ciutadans, veïns i

ACORDS
1. Reiterem el compromís en la defensa l’espai públic com un lloc de lliure
expressió de les diferents sensibilitats i ideologies amb un únic marc que
de ser el de la Democràcia i respecte als Drets i Llibertats Fonamentals.
2. Demanem el màxim respecte per l’autonomia local i les competències que
ens són pròpies. Diem prou a les intromissions de les altres administracions que
dificulten, entorpeixen i limiten el poder local que té reconeguda la seva
autonomia i, en base a això, demanem respecte i lleialtat institucional.
3. La prohibició i limitació de símbols legals però no oficials crea una confusió
deliberada i busca l’assimilació de legalitat a oficialitat quan e n realitat no és
així. Per aquest motiu demanem que cessi aquesta “interessada limitació” i que
tots els símbols tinguin el seu lloc a l’espai públic com a única manera d’entendre
la llibertat d’expressió i la democràcia, de les que en són garants els Ajuntaments.
4. Fem una crida a tots els demòcrates perquè es sumin a aquesta defensa de
l’espai públic per tal que sigui un reflex de la pluralitat i de l’exercici
responsable dels Drets Fonamentals i no un espai neutralitzat per l’estat a favor
de símbols imposats.
5. Comunicar els presents acords a l’Associació de Municipis per la Independència,
a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels
Diputats i al Govern Espanyol.»
Votació:
Grup JxB, 5 vots a favor.
Grup BM-AM 4 vots a favor
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Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Belllloc d’Urgell pren els següents:
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L’espai públic és l’àmbit d’expressió del pluralisme i de les diferents sensibilitats,
una expressió que els poders públics no han d’eliminar mitjançant la neutralització
de l’espai, sinó amb la ponderació dels drets fonamentals involucrats.

ACTES DE PLENS 2020

la ciutadania té l’obligació legal de respectar i fer respectar els Dret Fonamentals
rectors de l’Estat de Dret per imperatiu legal.

2. Representación política.
Así mismo, de forma clara y inequívoca, los
consistorios representan unas opciones políticas, escogidas democráticamente en
los plenos municipales a través de los votos que reciben de las diferentes
candidaturas. Por lo tanto, es lógico y consecuente que, al ejercer el mandato de
pueblos y ciudades, los equipos de gobierno expresen y pongan de manifiesto la
ideología, talante y simbología que les representa, recogida en programa
electorales de pueblos y plenos de gobierno. Si los ayuntamientos fuesen simples
órganos de gestión, sin carga política, no haría falta concurrir a una elecciones, ni
hacer listas electorales, para que diferentes equipos de
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1. Autonomía local. Los entes locales son primeramente administraciones
autónomas que tienen asignadas unas competencias de gestión y servicios hacia
la ciudadanía reconocidas por la Ley y amparadas en la Carta Europea de
Autonomía Local con el objetivo de descentralizar las administraciones estatales u
ofrecer una administración cercana al ciudadano y rápida en la gestión. En los
últimos años se ha visto como de manera burda y poco ortodoxa se han invadido
reiteradamente por el Estado Español, las competencias locales y también las
autonómicas, mostrando una falta de lealtad institucional, respeto y incumplimiento
del marco constitucional del Estado Español por parte del propio Estado Español.

ACTES DE PLENS 2020

Señores/as
Por la presente, les comunicamos que en el Pleno del Ayuntamiento de Bell-lloc
d’Urgell, reunido en sesión ordinaria núm. 4/2020 d fecha 15 de julio de 2020, a
reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta, se adoptó entre
otros el siguiente:
«MOCIÓN EN DEFENSA DEL ESPACIO PÚBLICO
En fecha 26 de mayo de 2020, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que
anula el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del 30 de
septiembre de 2016 en el que se reconocía la bandera nacional de las Canarias
como uno de los símbolos del pueblo canario, y al mismo tiempo, se aprobaba
que de izar en un lugar destacado del edificio consistorial.
La sentencia del TS establece como doctrina que el uso e incluso ocasional, de
banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos no resulta
compatible con el marco constitucional y legal vigente y en particular, con el deber
de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas. Según el Supremo,
esta “incompatibilidad” con el marco legal se mantiene a un que estas banderas
“no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos” no sustituyan, si no
que concurran “con la bandera de España y otras legal o estatutariamente
instituidas”.
Dado que esta sentencia seguramente afectará a otros símbolos utilizados en los
edificios y espacios públicos de Cataluña, ampliamente utilizados, como pueden
serla banderas esteladas o las banderas del colectivo LGTBI, y otras que puedan
representar sensibilidades diversas, la Asociación de Municipios por la
Independencia quiere hacer las siguientes reflexiones a partir de las siguientes
bases

4. Neutralidad versus objetividad. La Resolución del Tribunal Supremo, hace una
deliberada equiparación de dos conceptos idénticos, a la vez que la misma
Constitución no habla de “neutralidad” sino del deber que tienen las
administraciones públicas de servir con objetividad los intereses generales.
Precisamente para cumplir este mandato, las administraciones públicas no son ni
pueden ser neutrales o asépticas en el ejercicio de Derechos Fundamentales y
Libertades Públicas, porque irían contra su propia esencia. Esta es la labor que le
legislador encomienda a los poderes públicos: la no injerencia subjetiva en el
ejercicio libre de los derechos de los ciudadanos.
Desde hace años, el Estado Español y una parte de sus tribunales pretenden
fusionar los dos conceptos i convertir todo el espacio público en un monopolio de
la ideología dominante, lo que supone una censura a la diversidad y, de facto,
poner una impostada neutralidad a la neutralización del espacio público a favor de
unos intereses marcadamente políticos, que se fundamentan en el centralismo y
la unidad de España, intereses legítimos pero no necesariamente compartidos por
las opciones independentistas, igualmente legítimas y han de ser respetadas en
cualquier Estado Democrático.
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3. Libertad de expresión. El principio de objetividad de las administraciones
públicas, en ningún caso, puede limitar la libertad de expresión, la libre expresión
del pensamiento político y de las ideas, sino todo lo contrario. Un ente público ha
de velar por la libre expresión del pensamiento e ideología de todos los
ciudadanos, vecinos y vecinas. Prohibir la exhibición de banderas legales y
legítimas en edificios y espacios públicos tal y como pretende el TS, es contrario al
Derecho Fundamental de la libertad de expresión, tal y como está formulado en las
declaraciones y tratados internacionales y a la propia Constitución española. AMI,
quiere mostrar su más firme compromiso en la defensa de los derechos
fundamentales y las libertades públicas y rechaza cualquier acto de censura que
pretenda impedir o restringir la libertad de expresión como valor superior del
Estado de Derecho. Esta exigencia, la de optimizar las condiciones del ejercicio de
los derechos fundamentales (art. 9.2 CE en relación con el articulo 53.1E) hace
que la materialización de la libertad de expresión por parte de la ciudadanía que la
ejerce, utilizando una determinada simbología que no sea ilegal, no puede ser
impedida o restringida por parte de quien no la comparte

ACTES DE PLENS 2020

tecnócratas o funcionarios podrían ejecutar de manera automática las
atribuciones de gestión y servicios que les corresponden a cada ente local.

ACUERDOA
1. Reiteramos el compromiso en la defensa del espacio público como lugar de
libre expresión de las diferentes sensibilidades e ideologías en un único
marco que ha de ser el de la Democracia y respeto a los Derechos y
libertades Fundamentales.
2. Pedimos el máximo respeto para la autonomía local y las competencias que nos
son propias. Decimos basta a las intromisiones de las otras administraciones que
dificulten, entorpezcan y limiten el poder local que tiene reconocida su autonomía
y, en base a esto, pedimos respeto y lealtad institucional.
3. La prohibición y limitación de símbolos legales, pero no oficiales crea una
confusión deliberada y busca la asimilación de legalidad a oficialidad, cuando
en realidad no es así. Por este motivo pedimos que cese esta “interesada
limitación” y que todos los símbolos tengan su lugar en el espacio público como
única manera de entender la libertad de expresión y la democracia, de las que son
garantes los Ayuntamientos.
4. Llamamos a todos los demócratas para que se sumen a esta defensa del espacio
público, para que sea un reflejo de la pluralidad y del ejercicio responsable de
los Derechos Fundamentales y no un espacio neutralizado por el estado a favor de
los símbolos impuestos.
5. Comunicar estos acuerdos a l’Associació de Municipis Per la Independència, a la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congreso de los
Diputados y al Gobierno Español.»
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Por todo lo expuesto anteriormente, El Pleno Municipal del Ayuntamiento de
Bell-lloc d’Urgell toma los siguientes:
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temporalidad) donde los ciudadanos pueden y han de ejercer sus derechos
tanto individuales como colectivos: asociación, reunión, manifestación y donde
los poderes públicos, sobre todo los locales, tienen el deber de garantizar su
ejercicio. La Corporación municipal como institución democrática y la más
próxima a la ciudadanía, tiene la obligación legal de respetar y hacer respetar
los Derechos Fundamentales rectores del Estado de Derecho por imperativo
legal. El espacio público es el ámbito de expresión del pluralismo y de las
diferentes sensibilidades, una expresión que los poderes públicos no han de
eliminar mediante la neutralización del espacio, sino con la ponderación de los
derechos fundamentales involucrados.

ACTES DE PLENS 2020

5. Espacio Público. Desde el ágora de las polis griegas como espacios destinados
al debate político y a la conversación, hasta la actualidad, los “espacios públicos”,
más allá de definirse por ser de titularidad pública, han sido lugares de debates de
ideas, reivindicaciones sociales, (caracterizada por su
6.

La Sra. Buira, cal defensar l’espai públic.
Votació:
Grup JxB, 5 vots a favor.
Grup BM-AM 4 vots a favor

El Sr. Carles Palau li pregunta qui es qui presenta la moció.
El Sr. Alcalde li diu que es l’Ajuntament qui la presenta.
El Sr. Consola explica que es dona una imatge del pages que no es la correcta i
pel contingut de la moció se li dona a la pagesia una imatge de la realitat.
Senyors/es
Per mitjà de la present, us comuniquem que el de Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell, reunit en sessió ordinària núm. 04/2020 de data 15 de juliol de 2020, a
reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta, s’adopta entre altres el
següent:
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El Sr. Consola llegeix la moció.

ACTES DE PLENS 2020

Tretze, Moció exigint respecte a la pagesia del món rural.

De cada 20 explotacions agràries en l’àmbit de la UE, 19 són de tipus familiar
segons les dades publicades per Eurostat, dades que es poden aplicar a les
nostres terres. A més a més de cultivar les 2/3 parts de la terra, aquest tipus
d’explotacions agràries tenen la principal força laboral en els membres de la
família, i en moments puntuals, principalment en períodes de collita, contracten
treballadors. Les explotacions agràries familiars no són l’únic model de producció
agrària, tot i que es pot afirmar que és el principal pel que fa al número
d’explotacions i número de persones que hi treballen, amb tot el que això implica
en l’equilibri territorial.
Una de les moltes coses que ha evidenciat la crisi de la Covid-19 ha estat la
necessitat de totes aquelles baules que hi ha dins l’engranatge social i també
productiu. L’abastiment alimentari s’ha vist un pilar fonamental i aquest s’ha
assegurat gràcies a l’existència d’un sector agroalimentari on la nostra pagesia hi
té un paper cabdal. Aquesta pagesia sap les necessitats que té i sempre es veu
obligada a anticipar-se.
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MOCIÓ EXIGINT RESPECTE A LA PAGESIA I AL MÓN
LOCAL

La pagesia es caracteritza per la seva abnegació, treball, dedicació, estima a la
seva feina i per la seva voluntat de rebre i respectar totes aquelles persones que
venint d’altres contrades per treballar han passat a formar part de la família del
sector agrari que tots representem. L’escrupolositat en el compliment de les
normatives al respecte de les condicions de contractació laboral, l’observació i
compliment del conveni regulador així com el que fa referència a l’allotjament són
la norma general i cal demanar la màxima severitat en el cas d’incompliment. El
conveni estableix que tot treballador del camp ha de cobrar 7,41 €/ hora brut al
que se li ha d’aplicar un descompte del 10% en el cas que se li proporcioni
allotjament al treballador.
Lamentem l’existència de casos en els que persones que no tenen una situació
regularitzada es vegin abocades a viure en situacions no desitjades i que no ens
podem permetre com a societat. És difícil, però, trobar una explicació a
situacions com les actuals de restricció de mobilitat per a tothom i que hi hagi un
número tan important de persones que arribin als municipis de les nostres
demarcacions sense una situació regularitzada.
Les dades de les actuacions inspectores realitzades tant pels serveis de la
Inspecció de Treball de Catalunya com per la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social aporten llum i una informació real d’allò que succeeix a les explotacions
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La situació provocada pel Covid-19 encara ha dificultat més les previsions i les
circumstàncies que toca gestionar en cada un d’aquells municipis que reben una
afluència massiva de treballadors necessaris per a la recollida de la fruita. Cal
recordar que cada campanya de la fruita genera entre 30.000 i
35.0
contractacions a les nostres terres. Hi ha pobles que en un període molt
curt de temps dupliquen la seva població en els períodes de la collita, passant de
2.500 a 5.000 habitants.

ACTES DE PLENS 2020

El 27 de desembre de 2019 un conjunt d’alcaldes, representants d’aquest
municipis principalment productors de fruita varen reunir-se amb el representant
del govern de l’estat espanyol a les nostres terres on se li demanava
explícitament que es traslladés a l’Administració General de l’Estat, la regulació
d’un sistema normatiu adient per tal de possibilitar la contractació durant les
temporades agrícoles dels temporers que es trobin en situació irregular aquí a
les nostres terres, competència que recau en l’estat i que la resposta de l’estat
no va anar en aquesta línia.

treballadors, la majoria dels quals estrangers (46 espanyols i 477 estrangers), el
número d’actes aixecades va ser d’un total de 18, 14 de les quals corresponen a
no estar donats d’alta a la Seguretat Social els treballadors i 4 a actes relatives a
estrangers per suplantació d’identitat dels propis treballadors i que la sanció fa
que recaigui damunt el pagès, tot i havent fet la contractació d’acord als requisits
legals.
El compliment del conveni col·lectiu agropecuari per part de la pagesia és un fet
incontestable com així demostren les dades.
El món de la pagesia de les nostres terres no pot viure sota aquesta campanya
de desprestigi a la que es veu sotmesa. La nostra funció, com ajuntament
d’ajuntaments que som és estar al costat de la pagesia i proporcionar el màxim
suport als nostres ajuntaments, especialment aquells que gestionen situacions
tan complexes com les que s’han exposat.
Demanem i exigim respecte a la pagesia i a la tasca que fan, no pot criminalitzarse el sector de la fruita dolça.
42
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Les dades de les actuacions inspectores realitzades tant pels serveis de la
Inspecció de Treball de Catalunya com per la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social aporten llum i una informació real d’allò que succeeix a les explotacions
agràries de Lleida: La gran majoria compleix amb les obligacions que deriven del
Conveni Agropecuari de Catalunya: L’any 2018, de 102 visites realitzades per
aquestes inspeccions als camps i després d’identificar més de 500
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Lamentem l’existència de casos en els que persones que no tenen una situació
regularitzada es vegin abocades a viure en situacions no desitjades i que no ens
podem permetre com a societat. És difícil, però, trobar una explicació a
situacions com les actuals de restricció de mobilitat per a tothom i que hi hagi un
número tan important de persones que arribin als municipis de les nostres
demarcacions sense una situació regularitzada.

ACTES DE PLENS 2020

agràries de Lleida: La gran majoria compleix amb les obligacions que deriven del
Conveni Agropecuari de Catalunya: L’any 2018, de 102 visites realitzades per
aquestes inspeccions als camps i després d’identificar més de 500 treballadors,
la majoria dels quals estrangers (46 espanyols i 477 estrangers), el número
d’actes aixecades va ser d’un total de 18, 14 de les quals corresponen a no estar
donats d’alta a la Seguretat Social els treballadors i 4 a actes relatives a
estrangers per suplantació.

 Donar un suport explícit al sector agrari de les Terres de Lleida davant la
campanya de desprestigi que hi ha del nostre sector agrari de la fruita
dolça.

 Iniciar una campanya institucional en defensa del sector agrari en la qual
es faci palès la importància del sector tan econòmic com estratègic, les
condicions laborals de contractació i l’esforç que s’està fent per part de
tots els col·lectius implicats, també de la pagesia.

 Recuperar els ajuts que el Servei d’Ocupació de Catalunya ficava a
disposició de la pagesia per l’habilitació i adaptació d’allotjaments per a
treballadors del camp.

 La creació en seu del Parlament de Catalunya i de Cortes Generales de
43
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“Les campanyes de la fruita ens han subvencionat els estudis a molts de
nosaltres. Als magatzems es treballava sense parar i gràcies que ho
poguéssim fer. Els/les que ens hem casat amb un pagès vivim d'un recurs
essencial que mai dorm. Un respecte”.

ACTES DE PLENS 2020

Aquesta és la piulada d’una veïna del Baix Segre que reflecteix el sentir de
moltes generacions que, d’una o altra manera, hem tingut una relació intensa
amb la campanya agrària a les nostres terres. Escriptors com en Francesc
Canosa o l’autora i companya d’aquesta casa, Teresa Ibars a la seva obra “Atles
de l’oblit”, expliquen el que molts hem viscut durant molts i molts anys de la
nostra vida, la campanya de la fruita.

Señores/as
Por la presente, les comunicamos que el Pleno del Ayuntamiento de Bell-lloc
d’Urgell, reunido en sesión ordinaria núm. 04/2020 de fecha 15 de julio de 2020, a
reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta, se adopta entre
otros el siguiente:

«MOCIÓN EXIGIENDO RESPETO A LA AGRICULTURA Y A SU
MEDIO
De cada 20 explotaciones agrarias en el ámbito de la UE, 19 son de tipo familiar según
los datos publicados por Eurostat, datos que podemos aplicar a nuestras tierras.
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ACTES DE PLENS 2020

comissions específiques relatives a la problemàtica descrita en aquesta
moció i que es debatin en seus parlamentàries corresponents.

La situación provocada por el Covid-19 aun ha dificultado más las previsiones y las
circunstancias que tocan gestionar a cada uno de aquellos municipios que reciben una
afluencia masiva de trabajadores necesarios para la recogida de la fruta. Es necesario
recordar que cada campaña de fruta genera entre 30.000 i 35.000 contrataciones en
nuestro territorio. Hay municipios que en un periodo muy corto de tiempo duplican su
población en época de recolección, pasando de 2500 a 5000 habitantes.
La agricultura se caracteriza por su abnegación, trabajo, dedicación, estima a su trabajo
y por su voluntad de recibir i respetar todas aquellas personas que vienen de otros
lugares para trabajar y que han pasado a formar parte de la familia del sector agrario
que todos representamos. La escrupulosidad en el cumplimiento de las normativas
respecto de las condiciones de contratación laboral, la observación y cumplimiento del
convenio regulador, así como lo que hace referencia al alojamiento, son la norma
general y hace falta pedir la máxima severidad en caso de incumplimiento. El convenio
establece que todo trabajador del campo de bebe cobrar 7,41.-€ hora bruta al que se le
debe aplicar un

descuento del 10% en el caso que se l proporcione alojamiento al trabajador.
Lamentamos la existencia de casos en los que personas que no tienen una situación
regularizada se vean abocadas a vivir en situaciones no deseables y que no nos
podemos permitir como sociedad. Es difícil, pero, encontrar una explicación a una
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El 27 de diciembre de 2019 un conjunto de alcaldes, representantes de municipios
productores principalmente e fruta, se reunieron con el representante del gobierno del
Estado Español en nuestras tierras al que se le pedía explícitamente que se trasladase a
la Administración General del Estado, la regulación de un sistema normativo adecuado
par posibilitar la contratación durante las campañas agrícolas de los temporeros que se
encuentra en situación irregular aquí en nuestras tierras, competencia que recae en el
Estado i que la respuesta del Estado no ha ido en esta línea.
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Una de las muchas cosas que ha evidenciado la crisis del Covid-19 ha sido la necesidad
de todas aquellas cosas buenas que hay dentro del engranaje social i también
productivo. El abastecimiento alimentario se ha visto que es un pilar fundamental y este
se ha asegurado gracias a la existencia de un sector agroalimentario en el que nuestra
agricultura tiene un papel capital. Esta agricultura sabe las necesidades que tiene y
siempre se ve obligada a anticiparse.

ACTES DE PLENS 2020

Además de cultivar las 2/3 partes de la tierra, este tipo de explotaciones agrarias tienen
la principal fuerza laboral en los miembros de la familia, y en momentos puntuales,
principalmente en periodos de recolección, contratan trabajadores. Las explotaciones
agrarias familiares no son el único modelo de producción agraria, aunque se puede
afirmar que es el principal por lo que se refiere a número de explotaciones y a número
de personas que trabajan, con todo lo que esto implica en el equilibrio territorial.

El mundo de los payeses de nuestras tierras no puede vivir bajos esta campaña de
desprestigio a la que se ve sometida. Nuestra función como ayuntamiento de
ayuntamientos que somos es estar al lado de los payeses y proporcionar el máximo
soporte a nuestros ayuntamientos, especialmente a aquellos que gestionan situaciones
tan complejas como las que se han expuesto
Pedimos y exigimos respeto a los payeses y a la tarea que hacen, no puede
criminalizarse al sector de la fruta dulce.
Este es el tweet de una vecina del Bajo Segre que refleja el sentir de muchas
generaciones que, de una u otra forma, hemos tenido una relación intensa con la
campaña agraria en nuestras tierras. Escritores como Francesc Canosa o la autora y
compañera de esta casa, Teresa Ibars en su obra “Atlas del olvido” explican lo que
durante muchos años hemos vivido, la campaña de la fruta.

“Las campañas de la fruta nos han subvencionado los estudios a muchos
de nosotros. En los almadenes se trabajaba sin parar y gracias que
pudiéramos hacerlo. Los/las que nos hemos casado con un payés vivimos
de un recurso esencial que nunca duerme. Un respeto”.
Por todo lo expuesto, instamos a



Dar soporte explicito al sector agrario de las Tierras de Lleida delante la campaña
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El cumplimiento del convenio colectivo agropecuario por partes de los peyeses es un
hecho incontestable como así lo demuestran los datos.
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Los datos de las actuaciones de los inspectores realizadas tanto por el servicio de
Inspección de Trabajo de Catalunya como por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social aportan luz y una información real de aquello que sucede en las explotaciones
agrarias de Lleida: La gran mayoría cumple con las obligaciones que derivan del
Convenio Agropecuario de Catalunya: Año 2018, de 102 visitas realizadas por estas
inspecciones en los campos y después de identificar a mas de 500 trabajadores, la
mayoría de los cuales extranjeros (46 españoles y 477 extranjeros), el número de actas
levantadas fue un total de 18, 14 de las cuales corresponden a no estar de alta en la
Seguridad Social los trabajadores y 4 a actas relativa a extranjeros por suplantación de
los propios trabajadores y que la sanción caiga sobre el payés, habiendo hecho la
contratación de acuerdo a los requisitos legales.
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situación como la actual de restricción de movilidad para todo el mundo y que haya un
número tan importante de personas que llegan a los municipios de nuestras
demarcaciones sin una situación regularizada



Recuperar las ayudas que el Servicio de Ocupación de Catalunya ponía a
disposición de la agricultura para la habilitación y adaptación de alojamientos para
trabajadores del campo.



La creación de una Sede del Parlamento de Catalunya y de las Cortes Generales
de comisiones especificas relativa a la problemática descrita en esta moción y que
se debatan en las sedes parlamentarias correspondientes.»

Votació:
Grup JxB, 5 vots a favor.
Grup BM-AM 4 vots a favor

Catorze, Precs i preguntes.
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Iniciar una campaña institucional en defensa del sector agrario en la cual se haga
patente la importancia del sector tanto económico como estratégico, las
condiciones laborables de contratación y el esfuerzo que están haciendo por parte
de todos los colectivos implicados, también de la agricultura.
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de desprestigio que hay de nuestro sector agrario de la fruta dulce.

En aquest apartat les intervencions son les següents:



Procediment de contractació dels reforços de la brigada i de la campanya de la
fruita. Es podia haver fet ebando informant a la gent de la necessitat de cobrir
aquestes places.



Quin acord s’ha fet amb els dels bar de les piscines



Servei de psicologia, quin èxit té, quin cost representa, quin tipus d’acord hi ha.
Com ho heu fet?



Porta dipòsit pineda. S’arreglarà?



Tema piscines: com ho heu resolt, quanta gent al dia.



Terrasses, han de deixar lliure les voreres. Els vianants han de poder passar sense
baixar de la vorera.



Catifes empresa de neteja.



Per al·lusions, el darrer Ple es va fer esment de la invitació a la signatura del
conveni del polígon. La invitació es va fer.

1-El Sr. Alcalde respon a la pregunta del pla de seguretat Viària, que es un tema que s’esta
redactant.
2-El Sr. Alcalde, sobre el tema de la plaça de secretaria, s’estan seguint els passos per cobrir la
plaça d’interinatge.
3-L’Alcalde sobre la contractació del reforç de personal de la brigada, s’ha contractat una persona
per urgència que ja havia treballat a l’ Ajuntament i que era coneixedor de les tasques a realitzar.
4-El Regidor Sr. Jaume Amoros li respon que es vol aplicar el cànon a la baixa i que es realitzen
totes les mesures de seguretat previstes al Covid-19.
El Sr. Palau comenta que a l’any 2021 caldrà tornar a tenir en compte un nou contracte sobre les
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Procés de selecció de la plaça de secretaria. Com està? Número de candidats/es?
Quan es reuneix el tribunal? Durant l’estat d'alarma podia haver aixecat la
suspensió de terminis igual que va fer amb el pressupost.
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El Sr. Carles Palau intervé recorda la situació dels presos polítics i tot seguit planteja les següents
preguntes:
 Pla local seguretat viària

piscines.
El Sr. Palau, comenta com es que la porta d’entrada es mes petita.
El Sr. Amoros li diu que es per tenir millor control de l’Access al recinte. Sobre aquest accés s’han
creat dos grups per no sobrepassar l’aforament permès pel covid-19.
5-El Sr. Consola respon sobre el servei de psicologia es va contactar amb aquesta professional
que representa un cost de 5,00 € per nen i la resta l’Ajuntament.
6-El Sr. Alcalde, sobre la pineda, cal dir que ha caigut un arbre i va fer mal a la tanca, es repararà.

El Sr. Palau pregunta sobre la contractació del personal de campanya de fruita.
El Sr. Consola respon que es un tema del SOC, de totes maneres es va insistir en que fos un tema
prioritari per contractar personal de Bell-lloc d’Urgell. La campanya fruita requereix el SOC que
siguin persones amb nivell de carrera. Sobre la noia que hi ha a la brigada, s’ ha contractat per 4
mesos per urgència pel problema Covid-19.
El Sr. Miquel Amoros demana que es faci publicitat per contractar personal.
La Sra. Buira respon que degut a les circumstancies de Covid-19 i sobre la prioritat de mantenir la
via publica neta i altres serveis es contracta per urgència ja que estem en una situació delicada i
complicada.
El Sr. Consola parla de la contractació de socorristes, en este cas s’ha fet una contractació amb un
procés de selecció ja que anteriorment es van acceptar uns socorristes molt deficients en el seu
ram de treball.
El Sr. Palau pregunta quines funcions fan els empleats de la campanya de la fruita.
Sr. Consola, fan una jornada de 7 hores diàries i fan control de temperatura als temporers.
El Sr Palau, per al·lusions al ple anterior sobre el tema de l’evitació a una reunió d’INCASOL al Sr.
Consola, fets de fa uns anys.
Com a Secretari accidental i essent quasi 2/4 d’1 de la nit i ja cansat, li tallo la conversa al Sr.
Palau, li parlo de que estic aquí obligat per una secretaria, la lletja aquella que va marxar de Elena
Bergés Martin, després de haver-li pagat l’ Ajuntament 4000 histories a Lleida i 4000 cursets em
deixa aquí penjat que tinc per solucionar 4000 problemes heretats. La veritat es aquesta.
El Sr. Palau em recrimina que estic perdent el respecte. Li contesto que a ell no li he perdut el
respecte i que jo no se parlar d’altra forma, la meva manera de parlar ja cansat de sentir els
mateixos temes es la forma que tinc de parlar.
Li demano Sr. Palau m’entregui si-us-plau per escrit totes les preguntes.
El Sr. Palau em diu que les entregarà per facilitar-me la feina.
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9-El Sr. Palau pregunta sobre les catifes que te que subministrar l’empresa de neteja.
El Sr. Campas, li respon que l’empresa de neteja te previst entregar noves catifes.
LA Sra. Rosa Buira, explica que s’han intensificat les neteges tant a l’escola com als altres edificis
de propietat municipal degut al Covid-19.
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8-El Sr. Palau demana que les voreres on hi ha negocis de bars quedin lliures per poder circular
els vianants.
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7-Pregunta sobre les piscines, debatuda a l’apartat 4.

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

Secretari interventor accidental
Ferran Lázaro Díez
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