gestiona exp PLN/2020/9

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

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

El Sr. Alcalde excusa la no assistència per malaltia del Sr. Miquel Campàs Pla Regidor de
JxB.

Hora de començament : 19:30 hores del dia 17 de desembre de 2020
Hora d’acabament: a les 20:32 hores del dia 17 de desembre de 2020.
Actua com a Secretaria interventora Sra. Pilar Casanova Navarro.
Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que
assisteixen deu dels onze regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst
en els articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;
98 c) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 90 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts
següents:
Ordre del dia

1.-Aprovació de l’acta de de la sessió anterior.
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Ramon Consola Palau (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 23/02/2021
HASH: 6556ae5bb8ff95a4a5051a7e53d9203c

Assistència i quòrum

Número: 2020-0008 Data: 22/02/2021

A la Sala de conferencies de l’ncubadora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell (lloc
utilitzat per garantir la seguretat segons l’alarma COVID 19 RD 463/2020, de 14 de març),
essent les dinou hores i trenta minuts del dia 17 de desembre
de 2020, es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, sota la
presidència del Sr. Alcalde, Ramon Consola Palau, per celebrar la sessió ordinària del
Ple de la Corporació.

ACTES DE PLENS 2020

Pilar Casanova Navarro (1 de 2)
Secretaria - Interventora
Data Signatura: 22/02/2021
HASH: 5a401c2d519217fa79e760984b24e531

ACTA PLE 17-12-2020

2.-Dació em compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.
3.-Informació sobre les actuacions de l’equip de govern.
4.-Precs i preguntes.
L’Alcalde president procedeix a la lectura dels punts proposats:

1.-En aquest punt d’aprovació de les actes de ple ordinari del dia 19 de novembre de
2020 i la del ple extraordinari del dia 3 de desembre de 2020.

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

Número: 2020-0008 Data: 22/02/2021

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

ACTES DE PLENS 2020

El Sr. Alcalde obre la sessió i demana incloure i votar com a punt d’urgència la moció
presenta per la Regidora Àngela Utrilla, suport al poble sahrauí davant l’escalada militar al
Sàhara occidental.

2.- Dació em compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local
dels núm. 0259/2020 fins al núm. 0274/2020 ambdós inclosos.
-Sr. Carles Palau, sobre el decret de resolució del contracte del bar piscines, i quines
intencions hi ha de cara a la propera temporada i si seran dos contractes per separat.
-Sr. Consola, encara no es un tema que s’aguï plantejat.
-Sr. Palau, pregunta sobre la rebaixa al pressupost del 4 %.
-Sr. Consola, es una rebaixa que s’ha fet perquè al 2019 es va trencar la regla de la
despesa degut a que al 2017 es va fer molta obra amb sostenibles i aquest re
conduïment ve donat perquè no ha calgut fer un pla econòmic financer, ja que es va
parlar amb el Sr. Auset (responsable de l’Àrea de Corporacions Locals Direcció General
de Política Financera, Assegurances i Tresor Departament d’Economia i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya) i va dir que no calia fer cap pla econòmic ja que l’últim decret
del govern central ho permetia.
-Sr. Palau, sobre el responsable covid de les eleccions i si es faran a la sala de la cultural
com sempre.
-Sr. Consola, s’ha donat la responsabilitat a l’Àngela i la recolzarà la Brigit, de moment
son tot suposicions sobre com ens diran que han d’esser les normes i com s’han de
realitzar les votacions.
-Sr. Palau, sobre el decret del conveni amb la Col·lectivitat, a que es refereix.
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S’aprova per unanimitat.

La Sra. Àngela Utrilla llegeix la següent moció:
MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ DAVANT L’ESCALADA MILITAR AL SÀHARA OCCIDENTAL
El passat 9 de novembre, el govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) va emetre
un comunicat en el que posava en alerta el Consell de Seguretat de Nacions Unides i la comunitat
internacional de la situació que s’està vivint al Guerguerat, al sud-oest del Sàhara Occidental, i les
seves possibles conseqüències.
El Guerguerat és una petita àrea geogràfica del Sàhara Occidental situada a prop d’11 km de
longitud a la frontera amb la República Islàmica de Mauritània i a 5 km de l’Oceà Atlàntic. El regne
del Marroc va obrir il·legalment una bretxa al mur que separa el Sàhara Occidental ocupat pel
Marroc dels els territoris alliberats del Sàhara Occidental controlats per la RASD, i la va asfaltar
l’agost de 2016 per facilitar el trànsit de vehicles que transporten recursos naturals espoliats del
Sàhara Occidental que es comercialitzen a tercers països.
Després de 45 anys d'incompliment constant de les resolucions de Nacions Unides per part del
Regne del Marroc, desenes de civils sahrauís van decidir manifestar-se pacíficament des del
passat 21 d’octubre, bloquejant la carretera que creua la bretxa del Guerguerat i que diàriament
és utilitzat per camions de mercaderies que entren i surten sense cap control per part de cap
autoritat civil ni per part de la Missió de les Nacions Unides per el Referèndum del Sàhara
Occidental (MINURSO).
El passat 13 de novembre, l’exèrcit del Marroc va entrar a la zona del Guergerat per trencar el
bloqueig dels manifestants i formar un passadís per facilitar el pas de tot tipus de vehicles en la
franja que separen la duana marroquina amb República Islàmica de Mauritània. La resposta del
Front Polisario va ser denunciar aquests fets davant del Consell de Seguretat de Nacions Unides,
enviar efectius militars a prendre posicions davant un eventual enfrontament armat, i anunciar la
represa d’hostilitats.
La bretxa del Guerguerat és, en sí mateixa una violació de les clàusules de l'Acord Militar Nº1
signat pel govern de la RASD i el Regne del Marroc l’any 19911. Un fet que va dur al govern de la
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El Sr. Alcalde dona pas a la Regidora Sra. Àngela perquè ens llegeixi la moció, suport al
poble sahrauí davant l’escalada militar al Sàhara occidental, entrada a l’inic com a punt
d’urgència.
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3.-Informació sobre les actuacions de l’equip de govern.
El Sr. Alcalde expressa en el ple que aquest es un punt de transparència i no es un punt
que s’hagi de votar, en el dia d’avui l’equip de govern no te cap informació a exposar i en
propers plens ja s’anirà donant la informació necessària tant de l’ equip de govern com de
la pròpia població.
En aquest apartat hi ha diferents punts de vista entre el Sr. Consola i el Sr Palau ja que
no es la primera vegada que es tracta aquest tema.

ACTES DE PLENS 2020

-Sr. Consola, es tracta dels desguassos de la part nord de la població i que te pèrdues un
col·lector que creua la finca del Mor i verteix les aigües de drenatges de reg, de pluja i
residuals al desguàs del camí Vilanova. L’entesa amb Col·lectivitat ja que es una
canonada compartida, ha estat que l’ Ajuntament paga la despesa dels tubs i l’obra civil la
realitza la Col·lectivitat.

Instar el Regne del Marroc a què compleixi els acords internacionals i, en concret, el Pla
d’arranjament (Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de
1991), i que retiri de forma immediata els seus efectius militars del Guerguerat i deixi
d’utilitzar el Guerguerat o un altre pas del sud-oest del territori sahrauí per comunicar-se amb
Mauritània.

-

Fer una crida a la comunitat internacional, i particularment a les Nacions Unides i la seva
missió de pau en aquest territori (Missió de Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara
Occidental -MINURSO), perquè assumeixin el seu mandat i vetllin pel respecte i el compliment
de la Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991 que
contempla la realització d’un referèndum d’autodeterminació, i que assignin un nou Enviat
Especial per al Sàhara Occidental, plaça vacant des del maig de 2019, que pugui liderar la
transició cap a la celebració d’aquest referèndum d’autodeterminació, tal com es preveu a
Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991.

-

Demanar a totes les administracions, al govern de Catalunya, al govern de l’Estat espanyol, a
les institucions europees, així com a les Nacions Unides que promoguin de manera activa la
inclusió d’un mecanisme d’observació i protecció dels drets humans de la població sahrauí per
part de la MINURSO i, alhora, vetllin per preservar l’esperit pacífic, desmilitaritzat i democràtic
en la resolució del conflicte, així com la pressa de mesures davant l’explotació il·legal dels
recursos naturals per part del Regne del Marroc al Sàhara Occidental, i facin totes les gestions
perquè s'alliberin els activistes sahrauís presos.

-

Donar suport al poble sahrauí tot participant en els diversos espais que treballen en aquest
sentit com la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí, i el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, i seguir col·laborant amb les entitats locals de solidaritat
amb el poble sahrauí a través dels projectes de cooperació i d’ajuda humanitària que
garanteixen els drets humans de les persones sahrauís.

-

Enviar aquesta resolució a la Secretaria General de Nacions Unides, a la Comissió Europea, al
Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del govern d’Espanya, al Departament d’Acció
Exterior, Afers Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, a l’Intergrup Pau i
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ACORDS:

ACTES DE PLENS 2020

RASD ha declarar que la irrupció de qualsevol element marroquí, ja fos militar, de seguretat o civil,
en aquesta zona alliberada del seu territori, coneguda com a "zona de separació", seria
considerada una agressió flagrant a la que la part sahrauí respondria en legítima defensa de la
seva sobirania nacional. Aquesta situació suposaria la fi de l'alto el foc i l'esclat d'una nova guerra
a la regió.
Davant d’aquesta situació, expressem la nostra preocupació per aquesta escalada de tensió que
podria revifar el conflicte armat al Sàhara Occidental, i és per aquest motiu que es proposa al Ple
de la corporació l’adopció dels següents

Drets Humans al Sàhara Occidental del Parlament de Catalunya, a la Delegació del Front
Polisario a Catalunya, a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el poble
Sahrauí, a la Federació ACAPS, i al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
-

Votació:
Grup JxB, 5 vots a favor.
Grup BM-AM 5 vots a favor
S’aprova per unanimitat.
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-L’Alcalde parla dels comentaris que han estat molt desafortunats i molt greus per part
d’un senyor que ha estat segon tinent d’Alcalde de l’Ajuntament en l’anterior legislatura i
que deixes en evidencia als treballadors de l’ Ajuntament per unes faltes d’ortografia i al
esser publicat a les xarxes, crec que els empleats de l’ ajuntament es mereixen unes
disculpes.
-L’Alcalde fa referencia al ple anterior que era absent, vostè Sr. Palau va entrar un tema
de Supermercats Pujol, entregant al Sr. Palau i la Secretaria documentació perquè així
consti en acta. Vaig parlar amb l’Arquitecta municipal, la Secretaria i amb la direcció de
Supermercats Pujol per explicar la seva queixa, tots tres es varen reunir i per serveis
tècnics s’ha emès aquest informe (informe que s’entrega), segons la normativa al no
arribar a 500 m2 de superfície de venda.
-Sr. Alcalde, també hem demanat a un Tècnic un informe sobre les empreses del polígon
degut a que la l’Elena les va informar desfavorablement, per garantir als nostres Tècnics i
empleats que puguin tenir guia segura a l’hora de fer informes sobre llicencies al polígon.
-El Sr. Palau demana únicament les llicencies.
-El Sr. Consola diu que se li entregarà l’informe i les llicencies.
-Sr. Consola, que l’anterior ple no va poder assistir i referint-se als fitosanitaris fa unes
preguntes al Sr. Palau:
Sr. Consola pregunta, vostè em pregunta sobre la descripció de les tècniques de control
d’herbes, jo li pregunto quines aplicacions feia vostè quan era Alcalde.
Sr. Palau respon, fèiem una aplicació manual bàsicament i alguna aplicació puntual i
senyalitzada amb cartells.
Sr. Consola, sobre el que feien vostès sobre el control de plagues.
Sr. Palau, ja el contestaré.
Sr. Consola, sobre les mesures de seguretat utilitzades en l’aplicació dels productes.
Sr. Palau, no respon a la pregunta.
Sr. Consola, la persona que aplicava el producte treballava a la seva legislatura i ara
continua treballant es la mateixa persona, es l’agutzil del poble. Sobre el tema de la mort
de plantes a la part del pas nivell fins al Silo, s’han mort no per un tractament ja que s’han
mort plantes aleatòries degut a que s’ha detectat cals al tub de reg, en una mala aplicació
del producte o es moren totes o no es mor cap planta.
-Sr. Miquel Amoros, li explica que la feina del seu grup es fer preguntes i dona
d’impressió que el Sr. Alcalde s’ho agafa com un atac, ho fem per estar informats.
-Sr. Alcalde, podeu fer les preguntes que calgui.
-Sr. Palau, sobre la publicació en exposició publica de la planta potabilitzadora
d’INCASOL, sobre les expropiacions.

ACTES DE PLENS 2020

4.-Precs i preguntes.

Vist i plau
L’Alcalde
Ramon Cònsola Palau

Secretaria interventora
Pilar Casanova Navarro

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

ACTES DE PLENS 2020

-Sr. Consola, les expropiacions son temporals i després es reverteixen a la propietat, es
ocupació per execució de les obres, Incasol tocant al dipòsit de l’aigua municipal, en una
reunió que vostè hi era INCASOL va dir que seria mes rapit expropiar uns 80 metres a
l’Ajuntament que comprar. Es una expropiació i després es retorna la propietat
expropiada.
-Sr. Palau, sobre les parades del mercat es una apreciació meva i crec que haurien
d’estar mes separades i que la gent tingues mes espai per transitar ja que estem vivint
una situació de Covid.
-Sr. Consola, jo també i vaig al mercat i de parades ni ha poques i gent del poble tampoc
molta, ja que les tradicions de mercat canvien.
-Sr. Palau, sobre els ajuts Covid quines intencions hi ha.
-Sr. Consola, en el proper pressupost que esta preparant la Sra. Secretaria s’intentarà i
estaran reflectides segons diversos criteris i bases. Els mes perjudicats son la restauració
i els bars, la podòloga i l’estètica, perruqueries, firaires i algú altre i estudiarem amb que
els podem bonificar segons el que jurídicament puguem fer.
-Sr. Palau, fa la petició novament sobre el pla local de seguretat vial, ens podran fer
arribar una copia del pla.
-Sr- Consola, es parlarà amb les entitats i passat festes seguirem treballant.
-Sr. Palau reitera la petició de fer els plens telemàtics.
-Sr. Consola, de moment es un tema que genera problemes i no estem en disposició de
posar en marxa un sistema que te mancances.
-Àngela Utrilla respon a una pregunta al Sr. Amoros sobre les entitats i les que han rebut
subvenció l’any anterior i son L’Esplai i les Sardanes, les demes no ho varen poder
justificar, ara i estem treballant

