Identificació de la sessió

A la Sala d’actes de la Incubadora d’Empreses de Bell-lloc d’Urgell, essent les dinou hores i trenta
minuts del 11 de març de 2021, 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
Angela Utrilla Sanchez
Miquel Campàs Pla
Brigit Jubillar Jové
Rosa Mª Buira Castells
Carles Palau Boté
Miquel Amorós Folguera
Rosa Romà Navarro
Enric Cerqueda Secanell

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

No assistents (amb excusa): Nadir Castells Gené - Regidora, BM-AM

Actua com a Secretària Interventora la 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
PART RESOLUTIVA
1r. Aprovació de l’esborrany de les actes anteriors (18/01/2021, 20/01/2021 i 02/02/2021)
2n. Expedient 29/2019. Proposta al Ple d’aprovació del text Refós de la modificació del PPU
Sector Nord Est per modificar el paràmetre d’ocupació màxima de la clau 13, sense
augmentar l’edificabilitat màxima admesa.
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Pilar Casanova Navarro (2 de 2)
Secretaria - Interventora
Data Signatura: 03/05/2021
HASH: 5a401c2d519217fa79e760984b24e531

Assistència i quòrum

Número: 2021-0004 Data: 30/04/2021

Núm.: 04/2021
Caràcter: Ordinària
Data: dijous, 11 de març de 2021
Horari: de les 19:30 a les 22:20 hores
Lloc: Sala d’actes de la Incubadora d’Empreses de Bell-lloc d’Urgell

ACTES DE PLENS 2021

Ramon Consola Palau (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 30/04/2021
HASH: 6556ae5bb8ff95a4a5051a7e53d9203c

04/21 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 11 de març de 2021

3r. Expedient 137/2021. Proposta d’Acord de Ple d’aprovació del codi de conducta d’alts
càrrecs de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
4t. Expedient 58/2021. Proposta d’aprovació inicial, si s’escau, del pressupost general de
l’exercici 2021, plantilla de personal i bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell.
ACTIVITAT DE CONTROL

Desenvolupament de la sessió
Abans de començar a tractar els punts de l’ordre del dia, el Senyor Alcalde manifesta el seu
reconeixement juntament amb el de tots per al dia de la dona animant a continuar treballant tots
plegats en aquest sentit.

PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES ANTERIORS.
Atès que d’acord amb l’article 110.3 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, les actes s’hauran de sotmetre a
votació en la sessió ordinària següent.
Atès que s’han dut a terme el Ple Ordinari del 18/01/2021 i els Plens Extraordinaris de data
20/01/2021 i 02/02/2021 resten pendents per a la seva aprovació.

Número: 2021-0004 Data: 30/04/2021

Dació en compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de Junta de Govern.
Comunicacions sobre les actuacions del l’equip de govern i Entitats.
Mocions.
Precs i preguntes.

ACTES DE PLENS 2021

5è.
6è.
7è.
8è.

Per tot això, es proposa al Ple el següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’acta del Ple Ordinari de data 18/01/2021 i les actes dels Plens Extraordinaris de
data 20/01/2021 i 02/02/2021.
Votacions
Sotmesa a votació l’esborrany de les actes anteriors (18/01/2021, 20/01/2021 i 02/02/2021),
aquestes van ser aprovades per assentiment dels membres assistents de la corporació.
SEGON.- Expedient núm. 29/2019. PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÒS DE
LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR NORD-EST PER
MODIFICAR EL PARÀMETRE D’OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA CLAU 13, SENSE AUGMENTAR
L’EDIFICABILITAT MÀXIMA ADMESA.
El municipi de Bell-lloc d’Urgell compta amb un Pla d’ordenació urbanística municipal (en
endavant, POUM) que va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Lleida en
data 8 de setembre de 2005, verificat pel Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en data 8 de
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Vist l’article 110.3 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.

novembre de 2005 i ordenada la seva publicació en data 24 de novembre de 2005 per la Comissió
Territorial d’Urbanisme i publicat al DOGC en data 4 de gener de 2006.

La Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària de data 2 d’octubre de 2018 es va mostrar
favorable a tramitar aquesta proposta de modificació del planejament general i derivat del municipi
de Bell-lloc d’Urgell.
Un cop feta la consulta prèvia als serveis tècnics de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya per conèixer-ne la viabilitat i confirmada la viabilitat de la modificació,
aquesta Alcaldia va demanar als Serveis tècnics municipals la redacció dels documents tècnics
necessaris per portar davant del Ple la modificació esmentada.
Els Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell han redactat el projecte de modificació
de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bell-lloc d’Urgell per
regular el paràmetre d’ocupació de la Clau 6, i a la vegada, el projecte de modificació puntual del
Pla Parcial del Sector Nord-est per regular el paràmetre d’ocupació de la Clau 13, que van ser
rebuts en data desembre de 2018.

Número: 2021-0004 Data: 30/04/2021

En data 20 de setembre de 2018 amb registre d’entrada núm. 1185 de l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell, el Sr. A. M. S. va presentar sol·licitud de modificació puntual del POUM de Bell-lloc
d’Urgell i del Pla Parcial Urbanístic del Sector Nord-Est en el sentit d’augmentar el % d’ocupació
de les parcel·les però respectant la resta de paràmetres urbanístics.

ACTES DE PLENS 2021

Així mateix, el municipi de Bell-lloc d’Urgell compta amb un Pla parcial d’ordenació del sector
Nord-est aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en la sessió de
12/6/2002, publicat en el DOGC de data 23/9/2002. Aquest Pla Parcial va ser modificat per acord
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 19 de gener de 2006 i publicat al DOGC
en data 17 de març de 2006.

El Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en sessió ordinària de data 13 de febrer de 2019, va
aprovar inicialment la modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector Nord-est per modificar el
paràmetre d’ocupació de la Clau 6 i les seves subclaus, sense augmentar l’edificabilitat màxima
admesa.
Per donar compliment a l’acord de Ple, l’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública, pel
termini d’un mes, mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm.
40 de data 26 de febrer de 2019, en el diari SEGRE de data 22 de febrer de 2019 i a través del
web municipal www.bell-lloc.cat. També es van demanar els informes als organismes afectats per
raó de les seves competències.
Durant el període d’informació pública no es van presentat al·legacions.
No es van rebre els informes sol·licitats als diferents organismes, doncs havia transcorregut el
termini d’ un mes de què disposaven per emetre’l, llevat que una disposició n’autoritzi un de més
llarg.
En data 23 d’octubre de 2019, els serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell van
redactar el document tècnic per a l’aprovació provisional.
En data 6 de novembre de 2019, la secretària interventora emetre informe jurídic, que consta
incorporat a l’expedient.
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En data 5 de febrer de 2019 la Secretària intervenció municipal va emetre informe sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.

Atès que la disposició addicional vuitena, apartat 6, punt c) de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, regula les regles pel que fa a
l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic i, la modificació puntual del document
tècnic Pla Parcial Urbanístic Sector Nord-est, en referir-se únicament a sòl urbà, no procedeix el
tràmit d’avaluació ambiental.

Atès que en resposta a la documentació tramesa a la Comissió d’Urbanisme de Lleida es
comunica a l’Ajuntament l’aprovació definitiva condicionada.
Atès l’informe dels serveis tècnics del Consell Comarcal i del Text Refós elaborat per l’arquitecta
tècnica a petició de la Comissió d’Urbanisme de Lleida segons la qual, s’acorda aprovar
definitivament la modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector Nord-Est, supeditant la
publicació al DOGC a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació
provisional de l’expedient, que incorpori les prescripcions següents (Número d’expedient:
2019/068568/L):
1. -La prescripció normativa de l’informe de la Direcció General de Aviació Civil, de data 13.5.2019,
i la prescripció gràfica de l’informe de la Diputació de Lleida de data 17.7.2019.
2. Que la prescripció gràfica descrita, en l’informe emès per la Diputació de Lleida de data 17 de
juliol de 2019, indicava el següent: -La línia d’edificació per a qualsevol nova construcció, serà de
25 m mínims mesurats de l’aresta exterior de la calçada, tal com estipula l’article 40 del Text refós
de la Llei de carreteres.
3. Que, en data 2 de febrer de 2021, mitjançant escrit, se sol·licita al Servei de Vies i Obres de la
Diputació de Lleida revisió de l’informe emès, ja que la prescripció gràfica indicada entrava en
contradicció amb les línies d’edificacions marcades en el Pla Parcial Urbanístic del sector Nordest, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 12.06.02 i
publicat en data 23.09.02, i amb les línies d’edificació indicades en el POUM del municipi de Belllloc d’Urgell, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en data
24.11.05 i publicat al DOGC de data 04.01.06.
4. Que, en data 16 de febrer de 2021, amb número de registre d’entrada 2021-E-RC-325, la
Diputació de Lleida transmet a l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell un informe urbanístic emès pel
Servei de Vies i Obres relatiu a la modificació de la prescripció gràfica, de l’informe emès pel
mateix Servei en data 17.07.19 sobre la modificació puntual del Pla Parcial del Sector Nord-Est.
5. Que l’informe emès per l’enginyer director de Vies i Obres del Servei, en data 10 de febrer de
2021, conclou el següent:
Examinada la documentació remesa i vistos els arguments exposats, aquest Servei de Vies i
Obres, considerats els preceptes legals d’aplicació i en especial Decret Legislatiu 2/2009, de 25
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres de Catalunya -Text consolidat-,
proposa:
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Segon. Trametre la documentació de l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva”.
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“Primer. Aprovar provisionalment la proposta de modificació del Pla Parcial Urbanístic del sector
nord-est del municipi de Bell-lloc d’Urgell per modificar el paràmetre d’ocupació màxima de la Clau
13, sense augmentar l’edificabilitat màxima admesa, en els termes que consten en l'expedient.

ACTES DE PLENS 2021

Atès que al Ple de 14 de novembre de 2019 es va aprovar entre d’altres el següent acord:

Primer: la modificació de la prescripció gràfica de l’informe del Servei de Vies i Obres de data
17/07/2019, establint la línia d’edificació en zona d’influència de la carretera local LV-3311, de Belllloc a Bellvís en una distància de 19 m, amb tanca limitadora de parcel·la a 14 m, ambdues
distàncies mesurades des de l’aresta exterior de la calçada (línia blanca lateral).

A la vista de tot allò que s'ha exposat anteriorment; aquesta Alcaldia proposa al Ple de
l’Ajuntament, l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar el Text Refós de la Modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector Nord Est per
modificar el Paràmetre d’ocupació màxima de la clau 13, sense augmentar l’edificabilitat màxima
admesa. indicat en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en sessió 26 de febrer
de 2020, per a la seva publicació, incorporant les prescripcions normatives de l’informe de la
Direcció General de Aviació Civil, de data 13.05.219, però no la prescripció gràfica de l’informe de
la Diputació de Lleida de data 17.7.19, segons nou informe emès pel Servei de Vies i Obres, en
data 10.02.21.
Segon. Trametre la documentació de l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva publicació.
No obstant això, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Número: 2021-0004 Data: 30/04/2021

De conformitat amb el que es disposa en l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i en els articles 22.2.c)
Reguladora de Bases del Règim Local, el qual l’òrgan competent per resoldre sobre l’aprovació
provisional del Pla és el Ple.

ACTES DE PLENS 2021

Segon: segueixen essent vigents la resta de les prescripcions establertes a l’informe sectorial de la
mateixa data.

Sotmesa a votació la proposta d’aprovació del Text refós de la Modificació del Pla Parcial
Urbanístic del sector Nord-est per modificar el paràmetre d’ocupació màxima de la Clau 13, sense
augmentar l’edificabilitat màxima admesa, aquesta va ser aprovada per unanimitat dels membres
assistents de la corporació.

TERCER.- Expedient 137/2021. PROPOSTA D’ACORD DE PLE D’APROVACIÓ DEL CODI DE
CONDUCTA D’ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL
ANTECEDENTS
D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, els ens locals han d’aprovar un codi de conducta de llurs alts
càrrecs.
En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC), integrada per
la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les
diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC), es va crear un grup de treball per elaborar un model de codi de conducta dels alts càrrecs
de l’Administració local que pogués ser adoptat pels ens locals de Catalunya.
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Votacions

El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels alts càrrecs de
l’Administració local. Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre
els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s’han de regir, que inclouen, a més
d’uns compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups
d’interès i els compromisos en relació amb la ciutadania.

FONAMENTS DE DRET
-Articles 54 i 55 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
-Articles 25 i 26 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Aquesta Alcaldia, en exercici de les seves atribucions, proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc
el següent ACORD:
Primer. Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el text
íntegre del qual s’annexa a la present resolució (ANNEX I)

Número: 2021-0004 Data: 30/04/2021

Atès que el codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya es
considera un instrument idoni per regular el comportament ètic dels alts càrrecs d’aquest ens local,
així com per complir amb el mandat contingut a la Llei 19/2014, de, 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

ACTES DE PLENS 2021

El model de codi de conducta esmentat s’ha tramès a tots els ens locals del país juntament amb
una guia per a la seva aplicació, perquè, si ho consideren oportú, l’adoptin com a propi introduinthi, si escau, les modificacions que creguin necessàries.

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.
“ANNEX I

Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
1. Introducció
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti
i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si
escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.
Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. Objecte
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Segon. Fer públic aquest Acord i el Codi de conducta al Portal de transparència de l’Ajuntament
de Bell-lloc i comunicar-ne l’aprovació a la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.

Aquest codi té dos objectius fonamentals:
•
•

Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i
les normes de conducta que se’n deriven.
Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor
actuació dels ens locals.

3. Àmbit subjectiu

•

Els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en matèria de
règim local.

•

Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes
autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb capital
social íntegrament públic.

4. Principis ètics i de bon govern
Principis ètics
Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de les seves
funcions, d’acord amb els principis ètics següents:
•

Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques.

•

Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i en benefici
exclusiu dels interessos públics.

•

Igualtat al tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de naixement, ètnia,
gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o circumstància personal o
social.

•

Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries per a una
actuació independent i no condicionada per conflicte d’interessos.

•

Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions.

Principis de govern
•

Satisfacció de l’interès públic general: actuar amb l’objectiu d’aconseguir la satisfacció
dels interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la imparcialitat i l’interès
comú.

•

Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de les
actuacions i decisions dels ens locals i retre comptes a la ciutadania de les decisions i
actuacions administratives que s’adoptin per garantir el dret de la ciutadania a una
informació accessible i comprensible.
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Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes.
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•

ACTES DE PLENS 2021

El present codi és aplicable als alts càrrecs dels ens locals. Als efectes del codi tenen la
condició d’alts càrrecs:

•

Qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l’ens locals per
garantir el compliment dels seus compromisos, tant pel que fa a al procés com al resultat.

•

Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i receptiva a les
peticions de les persones, mitjançant l’ús d’un llenguatge administratiu clar i comprensible i
garantir l’equitat en l’accés als serveis, als recursos i a la informació sobre les matèries o
els assumptes que els usuaris tinguin dret a conèixer, respectant sempre la protecció de
dades i el dret a la privacitat.

•

Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús dels béns
públics, i respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per mantenir enfortir la
confiança dipositada mitjançant el sufragi universal.

•

Col·laboració i coordinació interadministrativa: establir els mecanismes de coordinació
entre les administracions, i crear i implantar fórmules d’integració d’informació i serveis.

•

Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la gestió
contínua de l’Administració local, de manera que s’orienti a satisfer les necessitats de la
ciutadania i s’incrementi la qualitat dels serveis.

•

Desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de l’ens local, que incorpori el
vessant ètic en el seu desplegament normatiu i competencial, així com en la prestació de
serveis.

Número: 2021-0004 Data: 30/04/2021

Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials del municipi,
i tenir en consideració les seves aportacions en l’adopció i la presa de decisions, així com
en la introducció de mecanismes d’avaluació dels serveis i les polítiques públiques.

ACTES DE PLENS 2021

•

Compromisos generals
•

Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre falsedats ni
utilitzar-ne com a fonament de la pròpia actuació.

•

Formular, a l’inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets
patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el moment del nomenament
.Aquesta declaració s’ha d’actualitzar en qualsevol moment del mandat sempre que variïn
les circumstàncies o els fets, així com a la finalització o cessament del mandat. Aquest
compromís s’entén sens perjudici del compliment de les obligacions establertes en matèria
d’incompatibilitats.

Compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i de grups d’interès
Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos públic i privats de tal maner que poden
afectar l’actuació independent, objectiva, imparcial i honesta en l’exercici de les funcions i en la
presa de decisions públiques.

8

Codi Validació: 77NKET2Y7FLFQWCAHQ5G74RST | Verificació: https://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 24

5. Normes de conducta dels alts càrrecs

•

Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal, directe o
indirecte, i també d’utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives institucionals per atorgar-se,
a si mateixes i/o a terceres persones, qualsevol tipus de benefici, ni dur a terme cap tipus
d’activitat privada que, directa o indirectament, entri en col·lisió amb els interessos públics.

•

No acceptar regals, donacions de particulars i d’entitats públiques o privades, fora
d’aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En aquests
supòsits es faran públics, a través del portal de la transparència, els béns acceptats com a
regals, i caldrà especificar el bé o regal acceptat, l’entitat o particular que l’ha lliurat i la
seva destinació final. En cap cas podrà ser per a ús personal de l’alt càrrec.

•

No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no estiguin relacionats
amb el seu paper institucional. En tot cas, es publicaran al portal de la transparència les
assistències que realitzin en representació de l’entitat, amb especificació del dia i l’objecte
de l’acte i l’entitat que lliura la invitació.

•

Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d’altres
administracions públiques o d’entitats públiques dependents d’aquestes, universitats o
entitats sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir convidades oficialment per raó del
càrrec a una activitat relacionada amb les seves responsabilitats. No han d’acceptar el
pagament de viatges, desplaçaments ni allotjaments per part d’una empresa privada ni
d’un particular. Excepcionalment, per acord del ple o de l’òrgan competent, es podrà
autoritzar l’acceptació del pagament de viatges, desplaçaments o allotjaments per part
d’una empresa, entitats privada o un particular, en supòsits d’interès públic degudament
justificats. Qualsevol invitació s’ha de fer públic, amb esment de l’entitat, persona física o
jurídica, el lloc i el motiu de la invitació.

•

Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en l’execució
pressupostària, la concessió d’ajuts i subvencions, la contractació pública i la selecció de
personal, i garantir que el processos es desenvolupen d’acord amb els principis de
transparència, legalitat, publicitat, imparcialitat i objectivitat, incorporant-hi criteris de
sostenibilitat i igualtat de gènere.

•

Publicar, en el portal de la transparència, les entrevistes, reunions o similars que
mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups d’interès,
d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon
govern i la normativa de desplegament.

Compromisos en relació a la ciutadania
•

Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici de les seves
funcions i competències, mantenir únicament el secret o la reserva en els caos en què la

9
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Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d’interessos públic i/o privats,
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•

ACTES DE PLENS 2021

Davant d’aquestes situacions, les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han de
seguir els principis següents:

Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó del
càrrec, sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de transparència, i, en
tot cas, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.

•

Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les finalitats per a
les quals s’han concebut, facilitant, la rendició de comptes, i en compliment de l’obligació
de respondre de les actuacions pròpies i de les dels òrgans que dirigeixin.

•

Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre la
ciutadania i facilitar la seva participació en la presa de decisions a través d’instruments de
participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics.

6. Règim sancionador
El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d’incompliment de les normes d’aquest
codi, és el que s’estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

7. Aprovació, vigència i revisió el codi

Número: 2021-0004 Data: 30/04/2021

•

ACTES DE PLENS 2021

Llei exigeixi la confidencialitat o en els que puguin resultar afectats drets o interessos de
terceres persones, d’acord amb la normativa d’aplicació.

El Senyor Carles Palau demana la paraula i manifesta que no s’hauria de fer us d’un llenguatges
sexista a l’hora de trametre la informació, parla del codi de conducta dels regidors i alts càrrecs.
També comenta que no feia falta retirar l’apartat de la creació d’un mecanisme de control.
La Senyora Rosa Buira, diu que es tracte d’un punt per als Ajuntaments més grans i així li ha
informat el tècnic responsable.
Votacions
Sotmesa a votació la proposta d’acord de Ple d’aprovació del Codi de Conducta d’alts càrrecs de
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, aquesta va ser aprovada per unanimitat dels membres
assistents de la corporació.
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Aquest codi s’ha aprovat per l’òrgan competent i es mantindrà mentre no se n’aprovi expressament
la seva modificació o derogació.”

QUART.- Expedient 58/2021. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL
PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2021, PLANTILLA DE PERSONAL I BASES
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE BEL-LLOC D’URGELL.

ANTECEDENTS

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Per part d'aquesta Alcaldia es presenta al Ple de la Corporació, el Pressupost per a l'exercici 2021,
amb la Plantilla de personal funcionari i laboral de la Corporació, i les bases d'execució, que consten a
l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Número: 2021-0004 Data: 30/04/2021

La secretaria interventora de l’Ajuntament en data 18 de febrer ha emès informe favorable amb
observacions del pressupost per a l’exercici 2021, així com informe sobre el compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i objectiu de deute públic.

ACTES DE PLENS 2021

L’alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2021.

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2021, integrat pel de la pròpia
entitat local, amb efectes del dia 1 de gener de 2021, deixant sense cap efecte la pròrroga
pressupostària de l’exercici 2020, el resum del qual és el següent:
SEGON.- Aprovar les bases d’execució del pressupost.
TERCER.- Aprovar inicialment la plantilla de personal de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, que
s’adjunta com annex.
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De conformitat amb l’article 22.2.e) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PLANTILLA PERSONAL EXERCICI 2021
PERSONAL FUNCIONARI
ESCALA

SUBESCALA

Habilitació nacional

Secretaria Intervenció

Administració General

Administrativa
Auxiliar

CATEGORIA

GRUP

PLACES

VACANTS

JORNADA

A1

1

1 Completa

Administratiu/iva
C1
Auxiliar administratiu/iva C2

1
2

1 Completa
1 Completa

4

3

TOTAL

PERSONAL LABORAL ESTRUCTURAL (FIX)
CATEGORIA

GRUP

Tècnic superior
Tècnic mig

A1
A2

Brigada

1
1

1 Completa
1 Completa

C1
AP

2
3

2 Completa
2 Completa

A2
C1
C2

1
2
1

1 Completa
2 Completa
1 Parcial

personal d'oficis varis Peó

AP

1
12

1 Completa
11

SUBESCALA

CATEGORIA

GRUP

Tècnic/a

C1

Administratiu/iva
Personal d'oficis varis Peó

Llar d'infants

Mestre/a
Tècnic/a
Auxiliar admtva

Biblioteca
Pavelló poliesportiu

PLACES

TOTAL

VACANTS

JORNADA

PERSONAL LABORAL NO ESTRUCTURAL (temporal)
ESCALA

Llar d'infants

PLACES

TOTAL

VACANTS

1
1

JORNADA

1 Completa
1

QUART.- Sotmetre el Pressupost General i la Plantilla de Personal a informació pública per un
període de quinze dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual els
interessats podran presentar les reclamacions que estimin oportunes davant el Ple, el qual
disposarà d'un mes per a resoldre-les.

Número: 2021-0004 Data: 30/04/2021

SUBESCALA

Serveis Centrals - Ajuntament

ACTES DE PLENS 2021

ESCALA

No obstant això, el Ple acordarà allò que consideri més convenient.
El Senyor Carles Palau, sol·licita que l’Alcalde expliqui el pressupost elaborat.
El Senyor Alcalde explica el contingut del pressupost, manifestant que es tracta d’un pressupost
amb una previsió d’inversions important.
El Senyor Carles Palau, i membres del grup BM-AM manifesten el seu parer respecte del
pressupost, amb visions de necessitats diferents i preocupació pel finançament proposat i
sol·licitant mes consens.
La Senyora Rosa Buira, portaveu del grup JxB explica el pressupost de l’exercici 2021,
manifestant que es un pressupost excepcional, per l’import de inversió ,subvenció prevista, que
s’ha treballat per aconseguir-ho per tots el belloquins. Es un pressupost valent i amb visió de futur
on es farà un bon us i un us responsable dels estalvis que es van aconseguir entre tots. Es un
pressupost consensuat, per amplia majoria del poble, que va donar suport al programa de govern
de JxB, i en el que es contemplava bona part de les propostes formulades.
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Transcorregut aquest termini sense que s'haguessin presentat reclamacions, s'entendrà
definitivament aprovat i es publicarà resumit per capítols en el Butlletí Oficial de la Província,
entrant en vigor el primer dia a l'endemà a la seva publicació.

Finalment el Senyor Alcalde després de defensar la proposta formulada pel seu grup el sotmet per
la seva aprovació.

Votacions

Atès que en l’anterior Ple va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim
d’aquests Decrets el 8/2021.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 009/2021 fins al núm. 062/2021 ambdós
inclosos. S’adjunta annex.
DECRET
NÚM.

ASSUMPTE

2021/009 Convocatòria sessió Ple 1/2021
2021/010 Taxa ocupació del sòl Orange Espagne SAU (Exp. 165/2020)
2021/011 Anul·lació convocatòria ple i nova convocatòria Ple 1/2021

Número: 2021-0004 Data: 30/04/2021

CINQUÈ.- DACIÓ EN COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I DELS ACORDS DE
LES JUNTES DE GOVERN.

ACTES DE PLENS 2021

Sotmesa a votació la proposta d’aprovació inicial, del pressupost general de l’exercici 2021,
plantilla de personal i bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell,
aquesta va ser aprovada per majoria absoluta dels membres assistents de la corporació (6 vots a
favor grup JxB i 4 vots en contra grup BM-AM).

2021/012 Nova convocatòria Ple 1/2021
2021/013 Convocatòria sessió Ple 2/2021
2021/015 Llicència urbanística (Exp. 621/2020)
2021/016 Decret anul·lació convocatòria Ple 2/2021
2021/017 Llicència urbanística (Exp. 559/2020)
2021/018 Ratificació convocatòria Ple 2/2021
2021/019 Aprovació factures 2a quinzena de desembre (Exp. TCF-2021-1)
2021/020 Taxa ocupació del sòl ACCIONA (Exp. 209/2020)
2021/021 Pagament factures 2a quinzena de desembre (Exp. TCF-2021-2
2021/022 Convocatòria Junta de Govern 2/2021
2021/023 Baixes del padró per caducitat (Exp. 648/2020)
2021/024 Inici expedient baixa padró (Exp. 651/2020)
2021/025 Canvi de titular de drets funeraris (Exp. 54/2021)
2021/026 Taxa ocupació del sòl Atlas Energia Comercial SL (Exp. 385/2020)
2021/027 Aprovació nòmines mes de gener (Exp. 55/2021)
2021/028 Convocatòria Ple 3/2021
2021/029 Decret delegació de funcions (Exp. 34/2021)
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2021/014 Llicència urbanística (Exp. 665/2020)

2021/030 Conveni allotjament municipal (Exp. 34/2021)
2021/031 Llicència urbanística (Exp. 580/2020)
2021/032 Convocatòria Junta de Govern 3/2021
2021/033 Canvi de titular de drets funeraris (Exp. 75/2021)
2021/034 Llicència urbanística (Exp. 523/2020)
2021/035 Llicència urbanística (Exp. 533/2020)
2021/036 Aprovació factures gener (TCF-2021-4)

ACTES DE PLENS 2021

2021/038 Pagament factures gener (Exp. TCF-2021-5)
2021/039 Decret aprovació padrons fiscals gual i cementiri exercici 2021 (Exp. 97/2021
2021/040 Sol·licitud de gual (Exp. 96/2021)
2021/041 Aprovació cobrança gual taxa exercici 2021 Alta nova(Exp. 96/2021)
2021/042 Decret Llicència aigua i clavegueram (Exp. 108/2021)
2021/043 Llicència urbanística (Exp. 671/2019)
2021/044 Decret rectificació d'errada (Exp. 671/2019)
2021/045 Convocatòria Junta de Govern Local 4/2021
2021/046 Taxa ocupació del sòl Corporació Alimentària Guissona SA (Exp. 118/2021
2021/047 Aprovació factures primera quinzena de febrer (Exp. TCF-2021-7
2021/048 Pagament de factures 2a quinzena de febrer (TCF-2021-8
2021/049 Baixa rebuts escombraries i nova liquidació per canvi de titular (Exp. 568/20)

Número: 2021-0004 Data: 30/04/2021

2021/037 Decret posposar data del Ple 4/2021

2021/050 Llicència urbanística (Exp. 493/2020)
2021/051 Liquidació escombraries (Exp. 131/2021)
2021/053 Nòmines febrer ((Exp. 135/2021)
2021/054 Subvenció associació de Dones Flor de Lis (Exp. 46/2021)
2021/055 Sol·licitud baixa rebut escombraries per baixa de l'activitat (Exp. 136/2021)
2021/056 Llicència Gual (Exp. 134/2021)
2021/057 Liquidació Quota Gual (Exp. 134/2021)
2021/058 Subvenció premi Joan Solà (Exp. 605/2020)
2021/059 Baixa rebuts escombraries i nova liquidació per canvi de titular (Exp. 133/2021)
2021/060 Llicència urbanística (Exp. 40/2021)
Diplomatura postgrau semi presencial en gestió i promoció dels actius locals (Exp.
2021/061
140/2021)
2021/062 Convocatòria Junta de Govern Local( JGL/2021/05)
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2021/052 Sol·licitud baixa activitat i rectificació rebut escombraries (Exp. 130/2021)

Donar compte de les Actes de les Juntes de Govern i dels acords adoptats de data:12 de gener de
202, 26 de gener de 2021, de 09/ de febrer de 2021 i de 23 de febrer de 2021. S’adjunta annex.

26/01/2021
JGL/2021/2
09/02/2021
JGL/2021/3

23/02/2021
JGL/2021/4

1. Aprovació acta anterior.
2. Proposta d’aprovació inicial de l’inici d’expedient de redacció de la memòria i
contractació de la redacció del projecte de les noves instal·lacions de les piscines
municipals.
1. Aprovació acta anterior.
2. Proposta si s’escau complements de productivitat personal laboral.
3. Proposta d’atorgament d’una targeta d’aparcament individual per a persones
amb disminució. (Exp. 00002/1737Z)
4. Proposta d’atorgament d’una targeta d’aparcament individual per a persones
amb disminució. (Exp. 00009/5843A)
1. Aprovació acta anterior.
2. Proposta d’aprovació de les bases del concurs de disfresses virtual de
carnestoltes 2021. (Exp. 110/2021)

El ple es dona per assabentat.

Número: 2021-0004 Data: 30/04/2021

JGL/2021/1

ACORDS
1. Aprovació acta anterior.
2. Informe-proposta
2.1 Proposta inici expedient de contractació dels serveis d’un assessor
urbanístic.
2.2 Execució d’obra enllumenat fase IV.

ACTES DE PLENS 2021

DATA
12/01/2021

L’Alcalde informa que aquest punt s’incorpora al Ple, per tal de donar més transparència a la
gestió de l’equip de govern però que no necessàriament ha d’haver cap tema a tractar. És només
per si s’hagués d’informar d’alguna cosa.
La Senyora Brigit informa de les actuacions realitzades per part de l’Ajuntament en aquest dia tant
important i manifesta la seva satisfacció de poder participar com a regidora a contribuir juntament
amb tot el poble de bell-lloc a que s’aconsegueixi una igualtat real per a totes les dones.

SETÈ.- MOCIONS
MOCIÓ SOBRE L’OFERTA DE TRANSPORT ESCOLAR
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Administració educativa té la responsabilitat de planificar l’oferta educativa i l’oferta de places
escolars de secundària en el centre o centres als quals adscriu les escoles de primària. De la
mateixa manera té l’obligació de fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació.
Des de la Llei 1/1990, d’ordenació general del sistema educatiu, les administracions educatives
han de prestar de forma gratuïta el servei escolar de transport per a l’alumnat de l’educació bàsica
per tal de garantir la qualitat de l’ensenyament quan hagi de ser escolaritzat fora del seu municipi.
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SISÈ.- COMUNICACIONS SOBRE LES ACTUACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN I ENTITATS.

El Decret 161/1996 regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de
l’alumnat en l’educació obligatòria.
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Ley orgánica 2/2006, de 3
de maig, de educación ratifica el dret de les famílies a escollir centre educatiu per als seus fills i
filles.

La nostra comarca està mancada de servei de transport regular per accedir en horari escolar des
de les diferents poblacions a Mollerussa. Només disposa de la línia de Bellvís-Mollerussa, amb
parada també al Parc de La Serra. Però, en canvi, sí que en disposa una des de les Garrigues.
El Departament d’Educació, per tal de complir els estàndards internacionals, promou iniciatives i
orienta els centres educatius perquè l’alumnat, a partir dels 16 anys, continuï una formació
postobligatòria (Batxillerat o Formació professional), i d’aquesta manera reduir el que qualifica com
a «abandonament prematur».
Els darrers cursos constatem un degoteig d’alumnat d’ensenyaments postobligatoris (Batxillerat i
FP) que opten, per raons de transport, continuar els seus estudis a Lleida ciutat o a altres capitals
de comarca quan podrien i voldrien continuar-los a la comarca. Aquestes raons són l’existència de
transport i el preu del servei.
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L’actual organització del servei escolar de transport al Pla d’Urgell discrimina les famílies que
opten per escolaritzar el seu fill o filla en un centre públic no adscrit ja que, si opten pel centre
concertat, poden gaudir d’aquest servei.

ACTES DE PLENS 2021

El marc legislatiu actual, estatal i autonòmic, reconeix la potestat de cada centre de definir el seu
projecte educatiu, diferenciat i singular, la qual cosa porta implícit el reconeixement que les
famílies puguin escollir centre en funció del projecte educatiu que s’ajusti més a l’educació que
volen per als seus fills i filles.

Afavorir, com fins ara, els desplaçaments en vehicle particular al centres educatius del Parc de La
Serra és un atac al principi de mobilitat sostenible que promou el Departament de Territori i
Sostenibilitat, a les polítiques de lluita contra el canvi climàtic i a la conservació del Parc, que
pateix una saturació dels accessos, una demanda creixent d’estacionament i, fins i tot, un augment
d’accidents de trànsit.
Per tot això exposat, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell, que aprovi els
següents acords:
Primer: Demanar al Consell Comarcal que assumeixi el transport escolar com un servei públic
comarcal i integral que doni resposta a les necessitats de transport dels joves que s'han de
desplaçar a Mollerussa per continuar els seus estudis obligatoris o post obligatoris. I que l'integri
com un element que reforça la identitat comarcal i ajuda a cohesionar la comunitat i a arrelar els
adolescents i joves en el territori.
Segon: Demanar al Consell Comarcal que pressioni els SSTT de Territori i Sostenibilitat perquè
adaptin, en període escolar, les línies de transport regular existents a les necessitats dels
estudiants i dels centres educatius. I, si no existeixen, que n’organitzi de noves.
Tercer: Demanar als SSTT de Territori i Sostenibilitat a Lleida que incorpori el transport escolar
com un element essencial en els seus plans de mobilitat i transport públic, per garantir un transport
col·lectiu a tots els estudiants independentment de l'etapa educativa per augmentar la sostenibilitat

16

Codi Validació: 77NKET2Y7FLFQWCAHQ5G74RST | Verificació: https://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 24

Poblacions com Torregrossa, Bellvís, Bell-lloc, Sidamon, Golmés, per citar-ne algunes, disposen
de transport col·lectiu regular en horari escolar per arribar a Lleida i a preus de l’ATM.

en les eleccions i els hàbits de mobilitat dels estudiants i perquè les famílies puguin fer efectiu el
dret a escollir centre educatiu per als seus fills i filles.
Quart: Demanar als SSTT d'Educació a Lleida que modifiqui i actualitzi la seva política de
transport escolar des d'una voluntat d'integrar els diferents nivells educatius, fins que l'alumne no
pugui desplaçar-se autònomament, amb igualtat de drets i d'oportunitats per als centres públics i
per al centre concertat i, per tant, que modifiqui el conveni signat amb el Consell comarcal.
Cinquè: Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que actualitzi i modernitzi la regulació del
servei escolar de transport, que data de 1996.

La Senyora Rosa Buira explica que el grup de Junts per Bell-lloc donaran suport a aquesta moció
o un altra semblant, sempre que la presentin consensuada ment tots els instituts públics de la
comarca i si a més tenen el suport de les Ampes corresponents millor .
A més la petició i l'exigència s'ha de plantejar al Departament d'Educació , que és qui pot decidir
canviar o no l'organització dels ensenyaments secundaris i del batxillerat.
Per tant avui es veuen obligats a dir que no a la moció, tal i com està plantejada, però esperen ben
aviat poder donar suport a una nova moció que faci un plantejament més de via amplia del
problema i dirigit a qui realment el pot solucionar.

Votacions

Número: 2021-0004 Data: 30/04/2021

El Senyor Carles Palau llegeix la moció presentada i manifesta que s’ha traslladat pel Col.legi la
Serra la proposta i que ara es presenta al Ple.

ACTES DE PLENS 2021

Sisè: Comunicar aquest acord al Departament d'Educació.

MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
De nou, el 8 de marc de 2021, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data
d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent
evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va mes enllà d’aquesta data i impregna
tots els dies de l’any, l’acció de les administracions publiques i de totes i cadascuna de les
persones que conformen la nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara estan
presents. La crisi humanitària que estem vivint aquest darrer any ens obliga a replantejar el mon
tal com el coneixíem abans d’aquesta pandèmia. Quan s’ha pogut aturar bona part del sector
productiu, el sector dels serveis socials i les cures ha estat essencials per fer front a aquesta
situació d’emergència. Paradoxalment, però, es tracta d’un dels sectors amb menys
reconeixement social i econòmic i majoritàriament feminitzat. Això avoca a les dones a situacions
de vulnerabilitat crues i es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una feminització
de la pobresa, entre d’altres. De fet, la majoria de les víctimes de pobresa energètica son dones.
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Sotmesa a votació la Moció sobre l’oferta de transport escolar, aquesta no s’aprova per majoria
absoluta dels membres assistents de la corporació (4 vots a favor grup BM-AM i 6 vots en contra
grup JxB).

Però la discriminació no queda aquí. A mes, la bretxa salarial, que supera el 20%, es una realitat
que no es tanca i que hem d’abordar per erradicar-la. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, on les
dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de mes rellevància, en tots els
sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre i el terra enganxós
doncs, encara no s’ha superat i segueix limitant les possibilitats d’ascens i desenvolupament de les
dones.

Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que acaba en una idea de masculinitat molt
concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix en hegemonia de la dominació.
Darrerament, s’ha fet evident amb mes intensitat l’existència de violències en l’àmbit laboral,
familiar i de la parella a traves de diferents manifestacions. I hem de combatre-la, erradicar-la.
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per seguir
contribuint a una societat mes justa i igualitària que faci de la República Catalana una República
Feminista de dones i homes lliures.
Per tots aquests motius, el grup de Bell-lloc es Mou a l’Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell proposa
d’adopció dels següents:
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Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida personal, familiar i
laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació de la
mateixa manera que ho fan els homes. Això implica que, també, es important replantejar els
permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A mes, cal
continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris mes racionals.

ACTES DE PLENS 2021

Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat
lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret
lliurement.

Primer. L’Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell manifesta el seu compromís per continuar treballant pels
drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del municipi i rebutjant
qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols que tenim a
l’abast.
Segon. Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països del
mon i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista, sempre que compleixin amb
totes les mesures de seguretat.
Tercer. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament i de les
polítiques fetes des del govern municipal.
Quart. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i
de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit
laboral i els espais d’oci. Tot creant Plans d’Igualtat i Protocols de prevenció i abordatge de
l’assetjament en compliment de la Llei Catalana 17/2015, de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de
dones i homes, el Reial Decret Espanyol 6/2019, d’1 de marc, de mesures urgents pel garantiment
de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a l’àmbit laboral i el Reial decret
901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el
Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de
treball.
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ACORDS

Cinquè. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans d’igualtat
que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra enganxós, la promoció de
dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures
que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Sisè. Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar polítiques
que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten a dones grans que
viuen soles.

Novè. Comunicar aquests acords a l’Associació de dones, col·lectius feministes i a totes les
associacions del municipi, a Ca la Dona, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut
Català de les Dones i a les entitats municipalistes.
Bell-lloc d’Urgell, 7 de març de 2021.
Una vegada llegida la Moció per la Senyora Rosa Roma, aquesta manifesta el seu sopor
juntament amb el del seu grup, el 8 de març es va commemorar el dia internacional de les dones i
hem de seguir lluitant entre tots, més ara amb la situació que tenim amb el COVID. Amb discreció i
fermesa s’ha d’intentar ajudar tot el que es pugui en aquest sentit.
La Senyora Brigit manifesta tot el seu suport , juntament amb la del seu grup a totes les propostes
que puguin conduir a l’efectivitat de les polítiques formulades respecte l’ajuda a la dona que puguin
comportar un benestar mes real. Encara que algun punt pot ser s’hagués pogut redactar igual ,
entén que a l’apartat 6, hauria de ser tant per home com per dona.
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Vuitè. Promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal, tal com recomana el Pacte per la
Reforma Horària de l’any 2017 ‒signat per 110 entitats i institucions‒, per aconseguir que l’any
2025 els horaris de Catalunya s’hagin equiparat als dels països europeus i siguin mes racionals i
saludables.

ACTES DE PLENS 2021

Setè. Valorar la possibilitat declarar Bell-lloc d'Urgell com a municipi feminista i adherir-se al
Decàleg per a la construcció de ciutats feministes.

Sotmesa a votació la Moció per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones, aquesta
s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la corporació.

MOCIÓ EN SUPORT AL CONSELLER BERNAT SOLÉ, ACUSAT DE
DESOBEDIÈNCIA GREU PER L’1 D’OCTUBRE
Un nou judici polític, i una nova sentència que no hauria de ser, aquest cop contra l’exalcalde
d’Agramunt i conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé. Una
nova mostra de la interferència judicial cap a l’àmbit polític i que, a més, es dona en ple procés
electoral sent el conseller Solé el responsable d’organitzar les properes eleccions al Parlament de
Catalunya. Es tracta, doncs, d’una interferència també en el procés electoral que hi ha en marxa.
El conseller Solé, acusat de desobediència greu per haver posat a disposició de la ciutadania les
eines per poder votar el 1 d’octubre, quan era alcalde d’Agramunt, no és l’únic alcalde o alcaldessa
del país en un procés polític obert ara mateix. Sí que és el primer que rep una sentència, que és
desproporcionada i una nova mostra del segrest de la política catalana en mans del sistema
judicial. Ens trobem davant una nova ingerència de venjança, i ens reafirmem en el convenciment
que votar no pot ser mai delicte. Ens trobem davant un nou episodi de la causa general contra
l’independentisme que suposa, una vegada més, i malauradament, una vulneració dels drets
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Votacions

polítics individuals de les persones condemnades, represaliades, de les preses i exiliades
polítiques, i una retallada dels drets i llibertats col·lectives.

PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu quan era alcalde l’1
d’octubre de 2017.
SEGON. Donar suport a totes les persones represaliades en el marc de la causa general
independentista, reclamar la fi de tots els processos judicials oberts al respecte, i exigir la llibertat
immediata de tots els presos i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades.
TERCER. Exigir l’aprovació immediata d’una Llei d’Amnistia com a via per a la solució del
conflicte.
QUART. Reiterar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit en
tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i
Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el
conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica.
CINQUÈ. Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i insistir que l’única via per
solucionar el conflicte polític és la de la política, el diàleg i l’acord.
SISÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència del govern de l’Estat espanyol, a tots els grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la seva presidència, a tots els grups parlamentaris
del Congrés de Diputats, així com a les entitats municipalistes.
Es llegeix el punt pel Senyor Miquel Amorós manifestant que el seu contingut es pot fer extensiu a
tots els exiliats polítics.
La Senyora Rosa Buira manifesta que es una evidència més de la represàlia que s’està patint.
Votacions
Sotmesa a votació la Moció en suport al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per
l’1 d’octubre, aquesta s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la corporació.
MOCIÓ PER A QUÈ S’INCLOGUI CATALUNYA A LES ZONES AFECTADES GREUMENT PEL
TEMPORAL FILOMENA
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Per tots aquests motius, el grup municipal de Bell-lloc es Mou proposa al Ple d’aquest Ajuntament
l’aprovació dels següents acords:
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Davant una nova sentència que és una venjança contra tot el moviment independentista, tornem a
reiterar el suport a totes les persones represaliades pel procés polític, i a insistir que, malgrat ho
intentin, res l’aturarà.

ACTES DE PLENS 2021

Aquesta sentència ens reafirma en repetir que l’únic camí per solucionar el conflicte polític català
és el del diàleg i l’acord. I que és imprescindible aprovar una Llei d’Amnistia per posar
immediatament en llibertat tots els presos i preses polítiques, tancades a la presó sense haver
comès cap delicte, tancar les causes obertes contra totes les persones represaliades, i fer possible
el retorn de les persones exiliades, procés que ha d’acabar indiscutiblement en un referèndum
pactat sobre la independència de Catalunya. I reafirmem, així mateix, que l’exercici al dret
d’autodeterminació és l’instrument que necessitem per donar la paraula al poble i decidir
democràticament i de forma lliura el futur del nostre país.

El dia 8 de gener, Catalunya, i sobretot el seu terç sud, van estar afectades greument pel temporal
de neu Filomena que posteriorment va anar acompanyat per unes baixes temperatures. Aquest
episodi, que va durar gairebé una setmana, va provocar elevats gruixos de neu i danys molt
importants en cultius llenyosos, sobretot d’oliveres de les províncies de Tarragona i Lleida,
especialment de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat, les Garrigues, l’Urgell,
el Segrià, la Segarra i alguns municipis del Baix Ebre, de la Conca de Barberà i del Pallars Jussà.

El Consell de Ministres, celebrat el 19 gener de 2021, va acordar declarar zones greument
afectades per una emergència de protecció civil les comunitats d’Astúries, Castella i Lleó, Castellala Manxa, Andalusia, Aragó, Madrid, la Rioja i Navarra, que havien patit danys pel temporal
Filomena, establint, entre altres, un conjunt de mesures per a les explotacions agràries afectades
pel temporal d’aquestes zones, obviant les greus afectacions a Catalunya.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de l'Ajuntament d'Alguaire acorda:
1) Instar al Govern de l’Estat a:
- que reconegui Catalunya com a zona greument afectada per una emergència de protecció civil a
conseqüència de la tempesta de neu generada per la borrasca Filomena i la posterior ona de fred.

Número: 2021-0004 Data: 30/04/2021

Sense oblidar les greus afectacions al Delta de l’Ebre, que ja pateix una regressió endèmica per
motius estructurals a causa de la gestió del Riu Ebre, i que les fortes tempestes només fan que
agreujar la pèrdua de sòl per als arrossars i, malauradament, fins a dia d’avui, no hi ha hagut una
actitud política valenta que pugui revertir aquesta situació.

ACTES DE PLENS 2021

Els danys en aquestes comarques, sobretot en olivera han estat molt importants provocant una
important presència de esquinçades i branques trencades, que en molts casos s’hauran de refer
els arbres el que comportarà una davallada molt important de les properes collites, i en casos molt
concrets aquesta podria ser nul·la o gairebé nul·la.

- que inclogui Catalunya en les ajudes previstes que inclouen compensacions per danys personals,
materials i en establiments agraris, entre altres, i estan exemptes d’IRPF. A més, l’acord del
Consell de ministres contempla que en el cas de l’activitat agrícola realitzada en les zones
afectades, Hisenda podrà acordar la reducció dels índex de rendiment net que s’utilitzen per a
l’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA.
2) Notificar l’aprovació d’aquesta moció a:
a) Don. Fernando Grande-Marlaska Gómez.
Ministre de l’Interior
Paseo de la Castellana, 5; 28010 Madrid
b) Don. Luis Planas Puchades
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
Paseo de Infanta Isabel, 1 28071 Madrid
c) Unió de Pagesos de Catalunya
C/ Ulldecona, 21-31 2a planta
08038 BARCELONA
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- que inclogui a Catalunya en el paquet d’ajudes als damnificats pel temporal Filomena aprovat en
el Consell de Ministres del dia 19 de gener de 2021 y per atendre els danys patits per la tempesta
de neu generada per la borrasca Filomena i la posterior ona de fred.

Llegeix la moció el Senyor Enric Cerqueda defensant la proposta.
El senyor Alcalde manifesta que ell mateix la va defensar a la Diputació de Lleida.
Votacions
Sotmesa a votació la Moció per a que s’inclogui Catalunya a les zones afectades greument pel
temporal Filomena, aquesta s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la corporació.

La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que, de
forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. Lluny
d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes encara les persones pendents
d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o
segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre,
el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor
del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han obert més de
600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per temes
relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna
manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió
de les idees que s'hi troben vinculades.
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes persones
s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, manca
d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties processals i de la
presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de Brussel·les
basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció del dret al jutge
predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament amb les vulneracions
flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions
Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del
Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment presentades davant
el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets
Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es tracta
d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global és una Llei
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Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la societat
catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple dels drets i
llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu futur polític.
Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses les limitacions de
l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria
favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el
cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.
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L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la sentència del
Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010, enèsim
intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors polítics,
socials, econòmics i culturals de Catalunya.

ACTES DE PLENS 2021

MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA

d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat política.

Per aquests motius, els grups municipals de Bell-lloc d'Urgell proposen al ple de l’Ajuntament de
Bell-lloc d'Urgell l’adopció dels següents ACORDS:
1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la justícia
penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà de l'elecció
de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i
essencials d'una societat democràtica.
2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense
renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de
qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per
tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a
la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat,
tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats
des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol
que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà
d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el
reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.
3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es
reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels
quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de la
repressió de drets fonamentals.
4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar suport a
una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi
de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i
socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per l'amnistia,
l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya,
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L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders
socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment no és
possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això l’amnistia, i
el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir la vida democràtica que ens permeti
avançar.

Codi Validació: 77NKET2Y7FLFQWCAHQ5G74RST | Verificació: https://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 24

Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret d’autodeterminació,
la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en tots els àmbits, a la llibertat
dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin emmarcades en el dret d’expressió,
llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i d’associació.
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L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de països i
per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de tenir com a
àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes
punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la
preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració
tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del
referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de protesta a la via
pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o de criticar l'actuació de les
autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa
des de la data de celebració de l'esmentat referèndum.

al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la Independència.
Llegeix la moció el Senyor Carles Palau defensant la proposta.
La Senyora Rosa Buira defensa llei d’amnistia lligada a la proposta com solució inicial.
Votacions
Sotmesa a votació la Moció de suport a l’amnistia, aquesta s’aprova per unanimitat dels membres
assistents de la corporació.

El regidor, Miquel Campàs explica que el motiu es que es van trobar uns punts conflictius, i es va
estalviar en temps i diners, també explica el tema de les llums de la façana.
El regidor, Carles Palau fa un record als presos polítics.
El regidor, Carles Palau pregunta si s’ha acabat la reforma de l’enllumenat de la Fase IV, i que ha
rebut alguna queixa del tema de la rasa. També comenta que fa dies que manca una farola al
Biologic Kali i a Semillas Batlle tres faroles.
El regidor, Miquel Campàs explica que la manca de les faroles de Semillas Batlle venen
provocades pels camions i es reposaran però a la façana, i esperaran a la propera reforma
d’enllumenat.
El regidor, Miquel Amorós diu que es va acordar en un Ple la designació d’una persona per portar
el control del Covid a les eleccions al Parlament, i que aquesta persona es va trobar a faltar al
moment del recompte, així com persones de l’equip de govern i creuen que aquestes haurien
d’haver estat.
L’Alcalde diu que dins la sala els responsables eren els presidents de la mesa.

I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió, essent les vint-i-dues
hores i vint minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.
Vist i plau
L’Alcalde
Ramon Consola Palau

Secretària interventora
Pilar Casanova Navarro

(document signat electrònicament)
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El regidor, Miquel Amorós pregunta pel tema de les faroles.
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L’Alcalde explica que s’han enviat les respostes a les preguntes del passat Ple, el que va costar el
tema de la Dana i reparació dels camins.
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VUITÈ.- PRECS I PREGUNTES

