07/21 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 17 de juny
de 2021

Núm.: 07/2021
Caràcter: Ordinària
Data: dijous, 17 de juny de 2021.
Horari: de les 19:30 a les hores a les 21:05 hores.
Lloc: Sala d’actes de la Incubadora d’Empreses de Bell-lloc d’Urgell

Assistents:
Ramon Consola Palau
Jaume Amorós Bonet
Angela Utrilla Sanchez
Miquel Campàs Pla
Brigit Jubillar Jové
Rosa Mª Buira Castell
Carles Palau Boté
Miquel Amorós Folguera
Rosa Romà Navarro
Nadir Castells Gené
Enric Cerqueda Secanell

Alcalde, JxB
Regidor, JxB
Regidora, JxB
Regidor, JxB
Regidora, JxB
Regidora, JxB
Regidor, BM-AM
Regidor, BM-AM
Regidora, BM-AM
Regidora, BM-AM
Regidor, 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 onze 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, si s’escau, de l’esborrany de les actes anteriors, (ple ordinari 20/05/2021)
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Pilar Casanova Navarro (2 de 2)
Secretaria - Interventora
Data Signatura: 30/07/2021
HASH: 5a401c2d519217fa79e760984b24e531

Assistència i quòrum

Número: 2021-0007 Data: 29/07/2021

A la Sala d’actes de la Incubadora d’Empreses de Bell-lloc d’Urgell, essent les dinou hores i trenta minuts del 17
de juny 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.

ACTES DE PLENS 2021

Ramon Consola Palau (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 29/07/2021
HASH: 6556ae5bb8ff95a4a5051a7e53d9203c

Identificació de la sessió

2n. Donar compte del Decret d’aprovació de la Liquidació de l’Exercici 2020 (Exp. 387/2021)
3r. Proposta d’acord de ple aprovació inicial de la modificació de crèdit 3/2021.
PART DE CONTROL
4t. Dació en Compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.
5è. Comunicacions sobre les actuacions de l’equip de govern i Entitats.
6è. Precs i preguntes

Número: 2021-0007 Data: 29/07/2021

PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES ANTERIORS.

ACTES DE PLENS 2021

Desenvolupament de la sessió

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 20 de maig de 2021 i resta pendent per a la seva aprovació.

Per tot això, es proposa al Ple el següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’acta del Ple Ordinari de data 20 de maig de 2021.

Intervencions:
El Sr. Miquel Amoros demana que encara que les actes no siguin literals, si que voldria que es reculli totes les
intervencions. Una de les intervencions que es pregunta i que no es va respondre es, sobre com esta el pla de
seguretat viaria.
El Senyor Carles Palau fa un prec, i es que demana que s’intenti recollir cada una de les intervencions. Pregunta
per com esta la Comissió del Pla de Seguretat.
El Sr. Alcalde respon que serà reflectida la pregunta i la resposta. La pregunta ja l’ha fet el Senyor Carles Palau i la
resposta es que s’està treballant amb el tema.
Votacions:
Queda aprovada per unanimitat l’acta amb l’esmena de l’intervenció del Sr. Miquel Amoros.
Sotmesa a votació l’esborrany de l’acta del 20/05/2021, aquesta va ser aprovada per assentiment dels membres
assistents de la corporació, amb les observacions esmentades per part del Senyor Carles Palau.
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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.

SEGON.DONAR COMPTE DEL DECRET Nº 2021-0130 D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2020 .

De conformitat amb els articles 191 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 89 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, el Pressupost de cada
exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions el 31 de desembre de l'any natural
corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria Local els ingressos i els pagaments pendents, segons les seves
respectives contraccions.
Les entitats locals hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del dia primer de març de
l'exercici següent.

Número: 2021-0007 Data: 29/07/2021

ACTES DE PLENS 2021

Correspon al President de l'Entitat Local l'aprovació de la liquidació del Pressupost de l'Entitat Local i de les
liquidacions dels Pressupostos dels Organismes Autònoms d'ella dependents (article 90 del Reial decret 500/1990,
de 20 d'abril).

De la liquidació de cadascun dels Pressupostos, una vegada efectuada l'aprovació, es donarà trasllat a ple en la
primera sessió que celebri. Es dona compte per tant del Decret nº 2021-0130 de 31 de maig d’aprovació de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2020.

Es dona compte per part d’Alcaldia del Decret nº 2021-0130 d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2020.

“DECRET D’ALCALDIA

ANTECEDENTS
En data 27 de maig de 2021 l’alcalde va iniciar l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 de
l’Ajuntament i va sol·licitar informe a la secretaria intervenció municipal.
En data 31 de maig de 2021 la secretària interventora va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació del
pressupost per l’exercici 2019 i el compliment dels resultats obtinguts a la liquidació.
En data 31 de maig de 2021 la secretària interventora va emetre informe sobre el càlcul dels objectius del
compliment del principi d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació
del pressupost de l’exercici 2020.
Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 a 31 de desembre del mateix exercici, s’obté el següent
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Assumpte: Aprovació de la liquidació del pressupost general per l’exercici 2020.
Expedient núm.: 387/2021

resultat:
1. Pressupost de Despeses:
Estado de Gastos

Importe

Créditos iniciales

1.841.831,21
2.554.667,33

Gastos Comprometidos

1.690.734,70

Obligaciones reconocidas netas

1.617.434,70

Pagos realizados

1.455.306,74

Obligaciones pendientes de pago

162.127,96

Remanentes de crédito

937.232,63

2. Pressupost d’Ingressos:

Estado de Ingresos

Importe

Previsiones iniciales

1.841.831,21

Modificaciones de previsiones

712.836,12

Previsiones definitivas

2.554.667,33

Derechos reconocidos netos

1.706.489,31

Recaudación neta

1.453.102,16

Derechos pendientes de cobro

253.387,15

Exceso previsiones

848.178,02

3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Resultado Presupuestario

Conceptos

Derechos
Reconocidos
Netos

Obligaciones
Reconocidas
Netas

Ajustes

Resultado
Presupuestari
o

a) Operaciones corrientes

1.706.489,31

1.492.041,28

214.448,03

b) Operaciones de capital

0,00

125.393,42

-125.393,42

1.706.489,31

1.617.434,70

89.054,61

1. Total Operaciones no financieras
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Créditos definitivos

Número: 2021-0007 Data: 29/07/2021

712.836,12

ACTES DE PLENS 2021

Modificaciones de créditos

(a + b)
c) Activos Financieros

0,00

0,00

d). Pasivos Financieros

0,00

0,00

1.706.489,31

1.617.434,70

89.054,61

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos
generales

191.660,41

2. Total Operaciones financieras (c
+ d)
I.RESULTADO
PRESUPUESTARIO (I=1+2)

52.886,16

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

6.473,51

ACTES DE PLENS 2021

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

238.073,06

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

327.127,67

4. Romanent de Tresoreria:

57, 556

Remanente de Tesorería

Importe

1. (+) Fondos Líquidos

1.310.019,79

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro

807.070,55

430

- (+) del Presupuesto corriente

253.387,15

431

- (+) del Presupuesto cerrado

465.043,20

270, 440, 442, 449,
456, 470, 471, 472,
550, 565

- (+) de operaciones no presupuestarias

3. (-) Obligaciones pendientes de pago
400

- (+) del Presupuesto corriente

401

- (+) del Presupuesto cerrado

180, 410, 419, 453,
456, 475, 476, 477,
521, 550, 560

- (+) de operaciones no presupuestarias

197.415,21
162.127,96
0,00
35.287,25

4. (-) Partidas pendientes de aplicación
554, 559
555, 5581, 5585

-52.749,66

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación
definitiva

90.716,78

- (-) pagos realizados pendientes de aplicación

37.967,12
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Nº de cuentas

Número: 2021-0007 Data: 29/07/2021

AJUSTES:

definitiva
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)

1.866.925,47

298, 4900, 4901, 598 II. Saldos de dudoso cobro

332.084,81

III. Exceso de financiación afectada

1.414,87

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS
GENERALES (I-II-III)

1.533.425,79

5. Romanents de crèdit:

ACTES DE PLENS 2021

El total de romanents de crèdit ascendeix a 937.232,63 €. Estan formats pels romanents d’incorporació obligatòria i
voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com a ajustos en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a
l'epígraf III. Excés de finançament afectat:

Número: 2021-0007 Data: 29/07/2021

- Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos afectats. En aquest cas, es
tracta de la despesa finalista pendent de realitzar derivat de la subvenció
- Incorporació voluntària: tota la resta de crèdits. Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si
existeixen recursos suficients, una vegada acordada la distribució del superàvit. Els crèdits d’incorporació
voluntària són bàsicament, despeses de capital i compromisos de despeses adquirits en l’exercici anterior.

6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del pressupost:

L’article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició d’equilibri o
superàvit pressupostari.

L’entitat local presenta una capacitat de finançament, d’acord amb el següent detall:

Capacitat / Necessitat de finançament
Ingressos No Financers

1.706.489,31

Despeses No Financeres

1.617.434,70

(+/-) Ajustos
Capacitat / Necessitat de finançament (Superàvit
/ Dèficit)

7. Compliment de la regla de la despesa

-28.501,96
60.552,65
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El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s’obté per diferència entre
els imports dels capítols 1 a 7 d’ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats
per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària.

A fi de determinar si l’entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa, caldrà comparar
l’import màxim establert en la liquidació del 2019 amb aquell que es desprèn de la liquidació del 2020.
La despesa computable de l’exercici 2020 serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part de la
despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i transferències vinculades als
sistemes de finançament de les Corporacions Locals, les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i, si
s’escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la
despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les
Corporacions Locals”, de la IGAE.
Aquest resultat el compararem amb l’obtingut en la liquidació del 2019 a la qual aplicarem la taxa de referència de
creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2019 al 2020 és del 2,9 % i, si s’escau, afegirem
els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per
canvis normatius).

Gasto computable ejercicio anterior sin IFS(1)
1.555.048,58
Disminución gasto inversiones financieramente sostenibles ejercicio
0,00
anterior (2)
Gasto computable ejercicio anterior (3 = 1+2)
1.555.048,58
Tasa referencia de crecimiento del PIB (4)
Gto computable x tasa incremento (5 =3*4)
Aumentos / Disminuciones por cambios normativos (6)
Límite de la Regla de Gasto (5+6)
Disminución por inversiones financieramente sostenibles ejercicio
actual (7)
Gasto computable liquidación
Diferencia entre el Límite de la Regla de Gasto y el Gasto
Computable Liq. Pto. 2020
% incremento gasto computable ejercicio actual sobre ejercicio
anterior

2,90%
1.600.144,99
0,00

Número: 2021-0007 Data: 29/07/2021

Liquidación
2020

1.600.144,99
0,00
1.582.486,10

17.658,89
1,76%

8. Anàlisi del nivell de Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest percentatge. No
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Evaluación de cumplimiento de objetivos

ACTES DE PLENS 2021

En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d’analitzar si la liquidació del pressupost 2020 compleix
amb l’objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l’entitat compleix la Regla de la despesa amb un marge de
compliment de 17.658,89 euros.

obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir,
el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats.
El volum de deute viu a 31/12/2020, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats minorant els
ingressos afectats, és el següent:
Ingressos corrents liquidats a 31/12/ de l'exercici actual
Deute viu a 31/12 de l'exercici actual
% de nivell de deute

1.706.489,31
0,00
0,00%

FONAMENTS DE DRET

Número: 2021-0007 Data: 29/07/2021

ACTES DE PLENS 2021

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària, els
crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions inicials,
les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.

•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.

•

El resultat pressupostari de l’exercici.

•

Els romanents de crèdit.

•

El romanent de tresoreria.

4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi
d’estabilitat.
5. Atesa la norma redacció de l’art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del superàvit
pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit pressupostari, aquest es
destinarà a reduir el nivell d’endeutament net, sempre amb el límit de volum d’endeutament si aquest fos
inferior a l’import del superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte la nova disposició addicional
sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i
entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els
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3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació dels pressupost, s’hauran de
determinar:

seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no
imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses del Pressupost
amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de
Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la
despesa i del límit del deute.
7. S’ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d’abril, segons el qual es
desenvolupa la Llei d’Hisendes locals, en matèria de pressupostos.

Número: 2021-0007 Data: 29/07/2021

ACTES DE PLENS 2021

8. No obstant, el Congrés dels Diputats en la seva sessió de 20 d'octubre de 2020 va apreciar, per majoria
absoluta dels seus membres, que es dona una situació d'emergència extraordinària que motiva la suspensió de
les regles fiscals, requisit que estableix l'article 11.3 de la LOEPSF. .Considerant l'anterior, els objectius
d'estabilitat, de deute públic i la regla de despesa, aprovats
pel Consell de Ministres en data l'11 de febrer
de 2020 no resulten d'aplicació en haver-se aprovat la suspensió.En el text de la referència publicada sobre el
Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 (1) es preveu que, com a conseqüència de la suspensió de les
regles fiscals, les entitats locals podran fer ús dels seus romanents i contribuir així a la recuperació econòmica i
social.

Per tot això, en virtut de les atribucions conferides per l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local,
RESOLC:

PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost d’aquest Ajuntament de l’exercici 2020, que en termes consolidats,
figura a la part d’antecedents.
SEGON.- .- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió ordinària que se celebri.

Bell-lloc d’Urgell, a la data de la signatura electrònica”.
Intervencions:
El Sr. Alcalde diu que esta ajustada a la normativa d’estabilitat i de la regla de la despesa, tot que a partir de 2020
es podia saltar la regla, però l’hem respectat igualment i l’exercici s’ha tancat força be.

TERCER.Expedient núm.3 /2021
PROPOSTA D’ACORD DE PLE APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2021 MITJANÇANT
SUPLEMENT DE CRÈDIT
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TERCER.- Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri
d’Hisenda.

.
1. ANTECEDENTS
Per Provisió de l’Alcaldia s’ha incoat l’expedient per modificar el pressupost mitjançant suplement de crèdit per
tal d’atendre despeses inajornables.
La Memòria d’Alcaldia, en data 8 de juny de 2021, ha proposat les partides i els imports de les despeses
específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, per les quals el crèdit previst és
insuficient i no pot ser objecte d’ampliació (suplement de crèdit).
2. FONAMENTS DE DRET

Número: 2021-0007 Data: 29/07/2021

ACTES DE PLENS 2021

2.1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 172 a 182 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 (TRLRHL), i als articles 34 a
48 del Reial decret 500/1990.
2.2. L’Alcaldia, en la seva memòria, justifica que s’han de realitzar despeses que no es poden ajornar fins a
l'exercici següent i que en el pressupost de l’exercici 2021 de la corporació no hi ha crèdit i és insuficient i no
ampliable, per la qual cosa s’ha de tramitar l’expedient de suplement de crèdit si fos el cas per les existents.

2.3. A l'expedient s'hi ha d'especificar la partida pressupostària concreta que s'ha d'incrementar i el mitjà o recurs
que ha de finançar l'augment proposat.

El Congrés dels Diputats en la seva sessió de 20 d'octubre de 2020 va apreciar, per majoria absoluta dels seus
membres, que es dona una situació d'emergència extraordinària que motiva la suspensió de les regles fiscals,
requisit que estableix l'article 11.3 de la LOEPSF.
Que vist l'expedient número 3/2021 Modificació Pressupostària de l'exercici 2021 i considerant complertes totes les
formalitats imposades per la normativa vigents.
La modificació proposada es la següent.
Despeses.Aumento de Gastos
Modificación
Suplement de

Org.

Fun.

Eco.

Vin
c.

4190

13107

4.1

Denominación
Personal

Temporal

Campanya

Importe
17.038,36
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2.4. El finançament dels suplements de crèdit o crèdit extraordinaris es pot fer a càrrec del romanent líquid de
tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, amb
operacions de crèdit amb les limitacions que estableix l’article 177.5 del TRLRHL.

Crèdit
Suplement de
Crèdit

Agraira
9200

16200

9.1

Formació i perfeccionament del
personal
Total Aumento

447,60
17.485,96

Ingressos

Org.

Eco.

Denominación

Importe
11.050,50

Augment Previsions
Inicials

45050

Transferències corrents en compliment de
convenis subscrits amb la Comunitat
Autonoma en matèria d'Ocupació i
Desenvolupament local

Augment Previsions
Inicials

87000

Per a despeses generals

6.435,46
Total Aumento

17.485,96

Número: 2021-0007 Data: 29/07/2021

Modificación
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Aumento de Ingresos

De conformitat amb el que disposa l'article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, aquesta Alcaldia, proposa al Ple, el següents ACORDS:

Primer: Aprovar provisionalment l'expedient número 3/2021 proposat, per ajustar-se a les prescripcions legals.

Segon: Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci al Tauló d'Edictes de la Corporació i en la
corresponent secció provincial del Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.

Si hagués reclamacions, el Ple disposarà d'un mes de termini per a resoldre-les.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Intervencions:
El Sr. Palau comenta que s’enten que aquestes persones son les de la campanya agrària. Voldriam informació
sobre el decret de contractació.
El Sr. Alcalde li contesta que el motiu d’aquesta modificació de crèdit es, con ja se sap es que únicament l’
Ajuntament fa de transmissor del SOC i s’amplia la partida perquè aquest any son sis mesos i d’aquí la necessitat
de la modificació de crèdit, en definitiva son tres mesos mes que l’any anterior, també la subvenció serà
corresponent als sis mesos i l’ingressat de la subvenció serà igual que la despesa. El procediment es que el DOG

Codi Validació: 9LRJKD6ANYT3HTS3D47L66GLX | Verificació: https://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 18

Tercer: S'entendrà definitivament aprovat si no es presenten reclamacions procedint a la seva nova exposició
amb detall de les aplicacions modificades.

publica la resolució per poder contractar personal per la campanya agrària, es fan pregons, condició imprescindible
que les persones estiguin apuntades al SOC. Se’n concedeix la subvenció de 34.833,96 € i 447,60 euros per la
formació, tot seguit es demana l’oferta a treball i el SOC envia sis persones, després el Consell Comarcal fa de
Jurat i seleccionà dos persones que tot seguit el SOC valora i autoritza. Es aquest resumit tot el procediment.
Votacions:
Queda aprovada per unanimitat i s’aprova la proposta.

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

Número: 2021-0007 Data: 29/07/2021

El Sr. Palau fa referencia a la documentació demanada ahir per la tarda:
Decret 120, sobre el personal de la biblioteca, procés de selecció.
La Sra. Buira li respon que el primer concurs que es farà serà el de bibliotecària. La plaça de bibliotecària ha
d’esser coberta per una persona fixa i no com ara interina.
Sr. Palau fa referencia al decret 124 sobre la campanya agrària, decret 137, memòria tècnica per contractar una
persona jove i entenem que es farà una oferta publica.
Decret 208 sobre la contractació de les piscines, del que hem demanat la documentació.
Hem demanat les factures.
La Secretaria li contesta que estaven preparades per enviar i que creu que s’han enviat.
El Sr. Palau pregunta sobre les factures del centre de dia.
El Sr. Consola li respon que el que paga la Generalitat a l’ Ajuntament son els diners que després es traspassen a
l’empresa que gestiona el centre de dia i que degut al covid-19 s’han rebut diners a final d’any i que cal aclarir
amb l’empresa i es el que s’està fent.

CINQUÉ.
COMUNICACIONS SOBRE LES ACTUACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN I ENTITATS.
La Sra. Buira intervé i informa sobre:
1. JORNADA GRATUÏTA ON-LINE D'EMPODERAMENT FEMENÍ
El dimecres 26 de maig de 19.30 a 21,30, des de la regidoria de la Dona de l'Ajuntament de Bell-lloc es va
organitzar la Jornada Gratuïta On-line “DONA’T EL PODER”.
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Intervencions:
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Atès que en l’anterior Ple va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim d’aquests Decrets el
111/2021.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 112/2021 fins al núm. 138/2021 ambdós inclosos. S’adjunta annex.
Donar compte de les Actes de les Juntes de Govern i dels acords adoptats de data: 07/05/2021 i 25/05/2021.
S’adjunta annex.

La jornada , oberta a qualsevol persona que hi estigués interessada, es va dur a terme a través de la plataforma
Teams i tenia com a objectius:
Descobrir que tu pots, que ets capaç d’expressar-te, de decidir, de canviar, de transformar i de triar com
veure i presentar-te davant la vida.ç
• Convèncer-te de que tu ets o pots començar a ser una dona: Completa, forta, poderosa, amorosa,
harmoniosa i feliç en tots els àmbits de la teua vida: professional, familiar, …”
•
La presa de consciència dels recursos interns propis, cap a l'empoderament femení i l'assoliment
d'objectius i projectes personals i professionals.
La jornada va tenir una important participació i va ser força motivadora i profitosa segona van manifestar els i les
assistents.
•
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Gràcies Brigit per la teva constància i empenta. A continuar.
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Felicitem a la regidora de la Dona per la iniciativa i perquè malgrat la complicada situació que estem vivint, des de
la regidoria de la dona s'està buscant alternatives per a continuar treballant per la plena igualtat entre homes i
dones en la vida diària i per la completa erradicació del masclisme en totes i cada una de les seves facetes.

L'Entrada al mes de juny ha suposat, al nostre poble, la represa d'activitats presencials, molt representatives de la
riquesa cultural i participativa de la gent del nostre poble.

2.-ELS NENS I NENES DE 3R DE L'ESCOLA RAMON FARRERONS VISITEN L'AJUNTAMENT

Dimecres 9 de juny, una dotzena de nenes i nens de 3r curs de cicle mitjà de l'Escola Ramon Farerrons van visitar
l'Ajuntament.
Van ser rebuts per l'alcalde i les regidores d'Ensenyament i de la Dona, que els van ensenyar les intal.lacions i els
van explicar les tasques que es realitzen a l'Ajuntament..
Als nens i nenes i a les seves professores els va agradar veure com es fa el pregó per la veu pública.
Posteriorment, tots asseguts a la sala de plens, van mostrar el seu interès fent preguntes ben interessants als
representants polítics :
Per què Bell-lloc no ha tingut mai una alcaldessa?
Quins secrets hi ha a l'Ajuntament?
Com seran les noves piscines i el nou Ajuntament?
També Van manifestar que la gran majoria volien ser alcaldes o alcaldesses del seu poble quan siguin grans.
La visita va posar de manifest que als nostres nens i nenes els interessa i els preocupa l'actualitat política i que
sembla que al nostre poble tenim el futur polític garantit.
3. L'AJUNTAMENT I L'ESCOLA RAMON FARRERONS COMMEMOREN EL DIA DEL MEDI AMBIENT
Des de 1974, el dia 5 de juny és celebra el Dia mundial del Medi Ambient. Aquest dia va ser instituït per les
Nacions Unides per alertar sobre la degradació ambiental i donar a conèixer les necessitats de preservar i millorar
el medi ambient. Es va escollir aquesta data perquè aquest dia s’havia iniciat la Conferència de les Nacions Unides
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L'any passat no va ser possible, per això aquest any que sortosament estem vivint una situació diferent. Des de
l'equip de govern i des de l'equip tècnic de l'Ajuntament s'està fent l'esforç necessari per la represa d'activitats
col.lectives. Organitzant-les u col.laborant en la seva organització. En aquest sentit, aquesta setmana ha estat
intensa en quan a col.laboració amb l'escola Ramon Farrerons.Ens satisfà que els primers en recuperar una
mínima normalitat siguin els nens i nenes del nostre poble. Són el futur del nostre poble i es mereixen el millor.

sobre el Medi Ambient Humà, celebrada a Estocolm el 1972, a partir de la qual es va crear el Programa de les
Nacions Unides pel Medi Ambient .
Donat que el 5 de juny era dissabte. El dimecres 11 de juny, l'Ajuntament de Bell-lloc va col.laborar amb l'Escola
Ramon Farrerons per tal de commemorar el Dia mundial del Medi Ambient
Per aquest motiu, l'alumnat de 4rt, 5è i 6è de l'escola van plantar arbres al costat del pont de la carretera de
Bellvís. Cadascú en va poder plantar com a mínim un.
Confiem que impulsar accions com aquesta servirà per concienciar als nostres nens i nenes i a la resta de la
població de la importància de tenir cura de la natura i el medi ambient del seu poble i del seu entorn.

4. LLIURAMENT DE PREMIS DEL XVI CONCURS DE NARRATIVA BREU I DIBUIX JOAN SOLÀ
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El passat divendres dia 11 de juny , es va celebrar l'acte d’entrega dels premis del XVIè Concurs de Narrativa Breu
i Dibuix Joan Solà que cada any convoca l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
Sempre és un acte entranyable, per tot el que suposa i simbolitza al nostre poble, però aquest any va set
doblement emotiu . Com tots sabem, l'any passat en plena pandèmia no es va poder realitzar ni el concurs, ni
l'acte, ni tampoc altres actes de les jornades culturals.
Per aquest motiu i perquè la figura del nostre bell-lloquí ilustre, en Joan Solà, ho mereix. Totes les parts
implicades: participants i famílies, equip docent de l'escola Ramon Farrerons, equip tècnic de l'Ajuntament i equip
de govern vam fer l'esforç d'organitzar el concurs i l'acte. A més a l'acte vam poder comptar amb l'assistència de la
Sra. Adelaida Solà . A la que agraïm la seva voluntat d'acompanyar-nos, cada any, i aquest també en
representació del seu marit.
L’acte, que es va dur a terme a les 17 hores a la sala multifuncional, sota les mesures COVID habituals i aforament
limitat i controlat. Va estar amenitzat per l'escola de música Bellsons , amb Pilar Pelegrí (piano) i Ainhoa Felip
(violí), que van ser les encarregades de donar el toc musical a la vetllada literària. Des d'aquí els agraïm la seva
magnífica interpretació.
Els premis de les diferents categories van ser lliurats pels membres del jurat, regidors i regidores presents i per la
Sra. Adelaida Solà.
La relació de guanyadors/es del concurs , així com les seves obres literàries les podreu trobar a la pàgina web de
l'Ajuntament.
També a la pàgina web estan penjats tots els dibuixos que van presentar els alumnes de Cicle Inicial, en la
categoria A. Aquest any no es van exposar a la sala el dia del lliurament, sinò que es va creure més adient
exposar-los directament a la web; perquè tothom que els vulgui consultar ho pugui fer amb tranquil.litat i seguretat.
Els participants de la categoria A tots han rebut un obsequi de participació, que ahir els vam portar personalment a
l'escola l'alcalde i les regidores d'Ensenyament i de la Dona. L'obsequi va ser la gorra solidària de l'AFANOC, que
com tots sabeu simbolitza el nostre suport i solidaritat amb els nens, nenes i les seves families, que pateixen a
causa de la malatia del cancer.
La temàtica de la XVI edició del concurs era : “EL CORONAVIRUS A BELL-LLOC”.
Semblava que el tema només donaria per fer una cronologia de la situació que hem viscut al llarg d'aquest any
com a conseqüència de la pandemia. Però el jurat ens vam quedar gratament sorpresos per la gran demostració
d'imaginacií i creativitat de moltes de les obres presentades. Creant les més diverses, originals i creatives històries
al voltant del coronavirus. Que van complicar força la tasca del jurat.
Us animem, als qui no ho heu fet que llegiu les obres guanyadores a la web.
Esperem que la represa de l'acte i del concurs sigui ja definitiva i que l'any vinent el tema no estigui predeterminat
per cap pandèmia o qualsevol altra situació complicada.
Felicitem i Agraïm a tos els participants i impulsors la bona tasca realitzada i els encoratgem a continuar
participant al concurs de narrativa breu i dibuix Joan Sola.

5- OBERTURA DE LES PISCINES MUNICIPALS ESTIU 2021
L'obertura de les piscines municipals de Bell-lloc d'Urgell està prevista per al proper 21 de juny i s'allargarà fins al
10 de setembre. Aquests dies s'estan ultimant els darrers detalls organitzatius i amb tota seguretat dilluns es podrà
iniciar la campanya de piscines amb la normalitat que ens permet la situació.Aprofitant la relaxació de les
normatives però aplicant una gran dosi de precaució i de prudencia per tal que tothom que ho desitgi pugui gaudir
de les piscines municipals, amb comoditat, màxima seguretat però amb responsabilitat.Des de la regidoria
d'esports i amb el suport de l'equip de govern, s'han establert unes lleugeres modificacions en els criteris
organitzatius:S'han venut 364 abonaments, força més que l'any passat. Tampoc hi haurà venda d'entrades de
dia.No s'han establert torns d'entrada, en principi, podrà entrar tothom cada dia però respectant els aforaments
establerts (de cada moment)
***250 persones al recinte

ACTES DE PLENS 2021

***170 persones a l'aigua.
Número: 2021-0007 Data: 29/07/2021

El responsable de l'accés al recinte i els socorristes seran els encarregats de vetllar pel compliment de
l'aforament.En cas que algú vulgui accedir al recinte i ja estigui complert, tindrà plaça preferent l'endemà.Els
aforaments, poden canviar al llarg de la temporada, en funció dels canvis en les normatives establertes per la
Generalitat de Catalunya.Horaris dies laborables:
Matí de: 10.30 a 13 (reservat pels casals i per activitats col.lectives organitzades per associacions u entitats:
Aquagim per adults (organitzat per l'esplai), nens i nenes del casal d'estiu, nens i nenes de les estades de
patinatge, i si és el cas també de les estades de hoquei)
13 a 15 : Tancat per neteja i desinfecció

15 a 21: Obert per a tots els abonats, respectant els aforaments que es determinin. A partir del 15 d'agost, horari
de tarda de 15 a 20 hores.

Desitgem i esperem una temporada de piscines tranquil·la i satisfactòria. Sabem que hi ha ganes de tornar a
gaudir de les piscines municipals i més en dies caloroso. Confiem en la responsabilitat dels bell-lloquin i belllloquines.
6.S'ESTÀ TREBALLANT EN LA CONSOLIDACIÓ DEFINITIVA DEL POLÍGON VINYES DEL MIG
L'incasol ha començat les obres de construcció del tan desitjat i esperat nou dipòsit de l'aigua, que ha de
subministrar aigua potable a les empreses del polígon. Està previst que les obres acabin abans de final d'any.
Amb la construcció d'aquest dipòsit, i també de la depuradora definitiva, obra que es licitarà properament. Es
podrà donar carta verda a la instal.lació d'empreses al polígon sense que això suposi cap perill de restricció
d'aigua, ni altres molèsties, per a la gent del nostre poble.
És de justicia destacar que aquest avanç en la construcció del nou dipòsit, s'ha produit gràcies a la constància, la
insistència i les moltes reunions de treball realitzades , des de fa uns mesos, per part de l'alcaldia i també de
l'equip tècnic de l'Ajuntament. Especialment de la Sra Secretària que ha hagut de treballar molt intensament per
desenrocar i endreçar la situació del polígon. Tant de les empreses instal.lades al polígon, que estaven en situació
il.legal. Fet que s'ha aconseguit subsanar, com de les que s'estan instal.lant que ja ho poden fer.ho legalment
d'entrada.

15
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Festius: horari per a tot el públic que disposi d'abonament, de 11 a 13 i de 15 a 21 o 20. També respectant els
aforaments que pertoquin.

Agraïm a la Pilar i als seus assessors la bona feina feta i a l'alcalde que mantingui la insistència que el
caracteritza.
El polígon Vinyes del Mig de Bell-lloc , està sortint de la via morta per incorporar-se a l'autovia que l'ha de portar a
millorar el futur de la gent del nostre poble i de les nostres contrades.
I per acabar una notícia que ens ha arribat aquest matí relacionada amb el teixit industrial al nostre poble.
7.RANKING FUNDACIÓ FUNCAS 2021/2022
Avui hem conegut el resultat del RANKING 2021/2022 que la Fundació FUNCAS estableix anualment entre els
vivers i acceleradores d'empreses a tota Espanya .

ACTES DE PLENS 2021

Els resultats es donen a nivell estatal, i també a nivell d'Autonomia. I els objectius d'aquest estudi són
prioritàriament:
La realización del presente informe persigue un doble objetivo; por un lado, busca ofrecer una radiográfica
del emprendimiento a nivel nacional que permita un acercamiento al marco conceptual y a las diferentes
realidades que conviven en el mismo.

•

Por otro lado, desde una perspectiva más práctica, este estudio ofrece una guía a los diferentes agentes
del ecosistema nacional de emprendimiento al identificar las mejores prácticas desarrolladas por los
viveros y aceleradoras de empresas consideradas líderes del sector.

Número: 2021-0007 Data: 29/07/2021

•

Para la consecución de estos objetivos, se construye un ranking nacional para los dos tipos de entidades que
sigue la misma estructura que sus ediciones anteriores (Informe Funcas 2013, 2015, 2016/2017, 2018/2019,
2020/2021).
La mateixa fundació FUNCAS ens explica com s'elabora aquest ranking:

Segons dades de la fundació a Espanya hi ha 424 vivers i acceleradores d'empreses i a Catalunya 95.
La incubadora d'empreses de Bell-lloc ID'A s'ha classificat en diferents posicions segons els aprtats següents:
Ranking Pre-Incubació ( Assessorament que es fa a l'emprenedor per ajudar-lo a iniciar la seva linia
empresarial)..... 3R LLOC A NIVELL ESTATAL
Ranking Incubació ( La idea inicial s'ha convertit en projecte empresarial i el viver ha de posar a disposició els
recursos necessaris per a la consolidació del projecte................. 2N LLOC A NIVELL ESTATAL
Ranking GLOBAL FUNCAS...........................4T LLOC ( 9è lloc l'any passat )
Ranking GLOBAL CATALUNYA...........................1R LLOC ( 2N lloc l'any passat )
Per SEGON any consecutiu FELICITEM al ROGER per la MAGNÍFICA TASCA que desenvolupa al capdavant de
la Incubadora de Bell-lloc que ens ha portat a ser reconeguts com el PRIMER VIVER DE CATALUNYA ( de 95). I el
4t a NIVELL ESTATAL (de 424).
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“En primer lugar, se realiza una actualización del censo de viveros y aceleradoras operativas y se diseña la
información a obtener de los mismos. A través de trabajo de campo se recogen los datos de las diferentes
entidades para, finalmente, aplicarse un modelo estadístico, que se alimente con dicha información, con el fin de
clasificar a los viveros y aceleradoras de empresas, de acuerdo tanto a sus recursos cualitativos como a la
producción de servicios y a la calidad de estos”.

Ser dels primers en aquesta classificació és el reconeixement a nivell estatal que la incubadora de Bell-lloc és un
espai de referència dins el món de l'empreneduria empresarial. Celebrem que sigui així per tot el aquest fet
significa per posar en valor el teixit empresarial del nostre poble.
MOLTES GRÀCIES ROGER per l’excel·lència i rigorositat en la teva feina. A continuar mantenint el poble de Belllloc en els primers nivells quan es parli d'empreneduria.

SISÉ .PRECS I PREGUNTES.
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El Sr. Carles Palau pregunta en que es basa per dir que les empreses del polígon estan en situació il.legal. tot
afegint que perquè no s’ha decretat per tancar-les.
La Sra Buira respon que estan basades amb la documentació trobada i amb els informes que han estat
necessaris per part del tècnics per poder solucionar la situació. Ja que tancar-les com diu el Sr. Palau suposa un
problema per l’empresa i per l’empleat, cal buscar solucions davant les il·legalitats cosa que nosaltres hem trobat.
El Sr. Alcalde diu que hi havia un informe desfavorable de la Secretaria i una llicencia mal donada. I sobre el PAU
11 on vostè va autoritzar obrir una empresa de lloguer de vehicles sense l’urbanitzar el sector. No es pot parar
una activitat industrial al polígon i paralitzar l’activitat econòmica de la població
Entre el Sr. Palau, Senyor Amoros i membres del grup BM-AM i el Sr. Alcalde i membres del grup JxB hi ha tot
un retret sobre llicencies emeses per les dues parts.
El Sr. Palau pregunta sobre la correspondència en l’expedient 154 i el contracte signat sobre el tema tècnic
d’urbanisme.
El Sr. Alcalde li respon que amb el Sr. Portoles a que feia referencia aquest contracte com a Arquitecte en una
comissió de govern s’ha anul·lat i ara el Sr. Portoles factura per objecte concret i assistència quan l’ Ajuntament
ho requereixi. Sobre el problema existent al Consell Comarcal referent als Serveis tècnics, cada quinze dies ens
canvien d’Arquitecte ja que pleguen contínuament.
El Sr. Palau pregunta sobre el contracte amb d’Aqualia.
El Sr. Alcalde respon que de moment tranquil·litat i seguirà igual.
Sr. Palau, sobre el conveni de Fundació i Serveis.
Sr. Alcalde, s’està estudiant per la legalitat que correspongui.
El Sr Palau, sobre el dipòsit sense us de la pineda en el qual la tanca esta trencada, quina es la conservació.
El. Sr. Alcalde li respon que s’ha parlat amb la Col.lectivitat que es qui l’utilitza com a reserva per regar i que ara
vis que algú entra a banyar-se el deixaran buit.
Si mes endavant s’arriba a un acord amb Col.lectivitat es signarà un conveni i se’ls farà responsables del
manteniment.
El Sr. Palau pregunta sobre els talls de llum.
El SR. Consola diu que s’estan recollint signatures per poder reclamar conjuntament amb algun altre Ajuntament
el problema amb la cia de Llum i poder parlar amb Industria.
El Sr. Palau comenta que esta rebent algunes queixes sobre l’estat de les voreres, sobre el mal estat, algunes del
carrer Sant Jordi, algunes no son prou amples, al carrer Via Ferrea encara hi ha una tanca, quines actuacions
estan previstes.
Sr. Alcalde, les voreres poc amples hi ha set tota la vida, també les podia haver canviat el seu equip quan vostè
va esser Alcalde, al carrer Sant Jordi s’ha reparat un tram i es va reparant el que els camions han fet malver. La
primera actuació es canviar les senyals de transit del poble que estan deteriorades.
Sr. Miquel Amoros, voldria destacar sobre el medi ambient i veure l’informe del dia 6 de juny, com també el
Consell Comarcal edita un informe sobre residus que voldria saber les vostres valoracions. El Sr. Amoros fa una
explicació de dades que aquests informes recullen i que cal intentar millorar tot el referent a la nostra població.
Sr. Alcalde, aquest informe no el tinc, el proper ple et contestaré. Sobre el que la gent deixa abandonat al costat
dels contenidors que es una actuació completament incívica i que normalment es produeix els caps de setmana
cal dir que hem traslladat la queixa a SEPRONA (departament de la Guardia Civil), ens han contestat que no
tenen suficient personal per atendre totes les queixes. Abocaments Il·legals es produeixen a tot el terme i en

hores de nit, caldria que el Consell Comarcal pogués posar càmeres i gestionar a questos abocaments Il·legals.
Enviarem notificacions a tota la població de Bell-lloc d’Urgell perquè el civisme faci que es recicli mes.
Al setembre rebrem unes bosses per orgànica i juntament amb un tríptic es repartiran i es farà una altra vegada
pedagogia per intentar reciclar mes.
El Sr. Amoros fa referencia al solar del carrer Major, de l’antic cinema que esta amb una tanca provisional de l’inici
de l’enderrocament de l’edifici.
El SR. Alcalde contesta que dels solars es fa un seguiment per avisar al propietaris que els tinguin en bona
conservació.
La Sra. Castells fa un referent als gats que sembla esser que estan al carrer sense propietari.
El Sr. Alcalde respon que es pot fer pedagogia perquè els propietaris tinguin mes rigorositat amb la llibertat dels
seus gats.
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Vist i plau
L’Alcalde
Ramon Consola Palau
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I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió, essent les vint-i-una hores cinc minuts,
de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.

