08/21 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 22
de juliol de 2021

Núm.: 08/2021
Caràcter: Ordinària
Data: dijous, 22 de juliol de 2021.
Horari: de les 19:30 a les hores a les 21:10 hores.
Lloc: Sala d’actes de la Incubadora d’Empreses de Bell-lloc d’Urgell

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

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

No assisteix sense excusa el regidor Enric Cerqueda Secanell, i amb excusa la regidora Àngela Utrilla
Sanchez. 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 nou dels
onze regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els articles 46.2.c) de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 98.c) del Text refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 90 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Sr. Ramon Consola, voldria començar dient que ens hem de congratular que tota aquesta gent que van
empresonar per creure en les seves idees i defensar-les, pues els han deixat sortir perquè puguin estar
amb les seves famílies, jo diria que estan en semi llibertat, perquè lo bo hagués sigut que hagués hagut
una amnistia i no un indult, perquè llavors realment s’hagués reconegut que realment la causa no era
correcta. No obstant això, crec que ens hem de congratular perquè així d’aquesta manera podran estar
amb els seus allegats i les seves famílies i podran fer la seva vida normal, segurament que la política que
els podrien defensar potser no la podran defensar però, amb el sentit que segurament hauran quedat
inhabilitats.
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts següents:
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Pilar Casanova Navarro (2 de 2)
Secretaria - Interventora
Data Signatura: 24/09/2021
HASH: 5a401c2d519217fa79e760984b24e531

Assistència i quòrum

Número: 2021-0008 Data: 24/09/2021

A la Sala d’actes de la Incubadora d’Empreses de Bell-lloc d’Urgell, essent les dinou hores i trenta minuts
del 22 de juliol 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: 27/09/2021
HASH: 6556ae5bb8ff95a4a5051a7e53d9203c

Identificació de la sessió

Ordre del dia

ACTES DE PLENS 2021

1r. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes anteriors, (ple ordinari 17/06/2021)
2n. Proposta aprovació, si s’escau, de les dates de les festes locals per a l’exercici 2022. (Exp. 518/2021)
3r. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell d’adhesió al contracte basat 2018.02-D1 en
l’acord marc de subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp.
2018.02) adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU.
(Exp. 318/2018)
4t. Proposta d’acord de Ple d’aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell vinculat a la convocatòria de l’ordre
TSF/156/2018, de 20 de setembre, modificada per l’ordre TSF/115/2019, de 07 de juny, i les ordres
TSF/20/2020, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les Bases Reguladores per a la concessió de
subvencions per al Programa de Treball i Formació 2020 Dona. (Exp. 479/2021)
5è. Proposta d’acord de Ple d’aprovació, si s’escau del Conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en matèria de serveis socials, polítiques
de joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat vinculat al contracte
Programa 2021. (Exp. 473/2021)
6è. Proposta d’acord de Ple d’aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Bell-lloc, referent als Serveis socials bàsics establerts al
contracte Programa 2016-2019. Addenda de pròrroga per a l’any 2021. (Exp. 462/2021)
7è. Proposta d’acord de Ple d’aprovació de la pròrroga per aquest any 2021 del Pla local de Joventut
2016-2019. (Exp. 254/2021)
PART DE CONTROL

8è. Donar compte de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: informes trimestrals de lluita
contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors, quart trimestre de 2020, primer trimestre
de 2021 i segon trimestre de 2021.
9è. Dació en compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de Junta de Govern.

Número: 2021-0008 Data: 24/09/2021

PART RESOLUTIVA

10è. Comunicacions sobre les actuacions de l’equip de govern i Entitats.

Desenvolupament de la sessió
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 17 de juny de 2021 i resta pendent per a la seva aprovació.
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.
Per tot això, es proposa al Ple el següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’acta del Ple Ordinari de data 17 de juny de 2021.
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11è. Precs i preguntes

Intervencions:
El Sr. Carles Palau entrega unes rectificacions que creu que s’han de fer i que son les següents:


“Al punt 1 on diu:
Intervencions:
El Sr. Miquel Amorós 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.



Ha de dir:

“Intervencions:
El Sr. Miquel Amorós 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 està el pla de seguretat viaria.
El Sr. Alcalde respon que serà reflectida la pregunta i la resposta.

ACTA PLE 20 DE MAIG:
El senyor Carles Palau fa un prec, i es demana que s’intenti recollir cada una de les intervencions.
Pregunta per com esta la Comissió del Pla de Seguretat.
El Sr. Alcalde resposta que s’està treballant amb el tema.



Al punt 6è hi falta:
El Sr. Carles Palau fa referència als presos/es i exiliats/des polítics.
Sr. Palau: ens hem adonat que no estem donant compte dels retiments al Ministeri sobre els
períodes de pagament i etc. El darrer va ser el primer trimestre del 2020.
El Sr. Miquel Amorós comenta que als informes d’equip de govern s’ha oblidat de comentar la
creació d’una nova associació al poble, L’Aixolet. I que en aquesta època difícil per les
associacions és una bona notícia la creació d’una associació nova.



On diu:
“... 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.
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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.
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ACTES DE PLENS 2021

El senyor Carles Palau fa un prec, i es demana que s’intenti recollir cada una de les intervencions.
Pregunta per com esta la Comissió del Pla de Seguretat.



Ha de dir:

“...caps de setmana cal dir que hem traslladat la queixa als RURALS, ens han contestat que no tenen
suficient personal per atendre totes les queixes.”

Votacions:
Queda aprovada per unanimitat l’acta amb l’esmena de l’intervenció del Sr. Miquel Amoros.

El Departament d’Empresa i Treball, de la mà del Consell de Relacions Laborals, en la sessió plenària del
passat dia 23 de juny de 2021, va ratificar la proposta dels dies festius laborals per a l’any 2022 a
Catalunya i l’Ordre corresponent publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8446, de 30
de juny de 2021.
Per aquest motiu, i d'acord amb l'article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, en el qual s’indica que de les catorze festes
laborals, dues tindran caràcter local, i d'acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual
s'estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Departament d’Empresa i Treball, a
proposta dels municipis respectius, cal que fem arribar les propostes de l’Ajuntament, tenint en compte
que:

a) L'Acord de l'Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l'article 46 del Reial decret
2001/1983, de 28 de juliol.
b) Els dies proposats no poden escaure's en diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius
que s'indiquen a continuació:
1 de gener (Cap d’any), 6 de gener (Reis), 15 d’abril (Divendres Sant), 18 d’abril (dilluns de Pasqua
Florida), 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada), 24 de juny (Sant Joan), 15 d’agost (l'Assumpció), 12
d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (Dia de la Constitució),
8 de desembre (La Immaculada) i 26 de desembre (Sant Esteve); al territori d’Aran, la festa del dia 26 de
desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d’Aran).
c) La proposta ha de contenir dues festes locals, no es pot admetre 1 sol festiu.
Per tot això, de conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de
la jornada de treball, jornades especials i descansos, es proposa al Ple el següent ACORD:
Primer.- Proposar als Serveis Territorials de Lleida del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya els dies de 29 i 30 de setembre de 2022 com a festes locals de Bell-lloc
d’Urgell.
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SEGON.- PROPOSTA APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES DATES DE LES FESTES LOCALS PER A
L’EXERCICI 2022. (EXP. 518/2021)

ACTES DE PLENS 2021

Sotmesa a votació l’esborrany de l’acta del 17/06/2021, aquesta va ser aprovada per assentiment dels
membres assistents de la corporació, amb les observacions esmentades per part del Senyor Carles
Palau.

Número: 2021-0008 Data: 24/09/2021

Votacions:

Segon.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials de Lleida del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, per a que el/la Conseller/a de Treball mitjançant l’Ordre pertinent
estableixi les dues festes locals.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Intervencions:
El Sr. Carles Palau diu que poca a cosa a dir, que és dijous i divendres i el seu vot serà a favor.

TERCER.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL D’ADHESIÓ A LA
TERCERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE BASAT 2018.02-D1 EN L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA
(Exp. 2018.02). (Exp. 318/2018)
ANTECEDENTS

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de
licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny de 2018, adjudicar l’Acord marc de
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot
1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL
SERVICIOS SDG SA (ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de conformitat
amb els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, aprovats per la Resolució
de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
2.- En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes administratius de
l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i amb l'empresa ENDESA ENERGÍA, SAU.
3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser aprovat el plec de
clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte de subministrament de gas natural
basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat anterior i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i
Baixa Pressió), així com la seva licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre
tancat, el quals, es troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat.
4.- En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent
procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar adjudicar els dos lots del contracte
basat del procediment derivat de l’Acord marc del subministrament de gas natural, amb destinació a les
entitats locals de Catalunya mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31 d’agost de 2018.
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Sotmesa a votació la proposta d’aprovació, de les festes locals per a l’exercici 2022, queda aprovada per
unanimitat i s’aprova la proposta.
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Votacions:

ACTES DE PLENS 2021

La Sra. Rosa Mª Buira, aquest any el calendari ens ho ha posat fàcil, dijous i divendres, ampliable a
dissabte i diumenge, l’únic és que esperem que puguem fer una Festa Major de quadre dies al 2022 i que
la puguem fer ben lluïda i participada per part de tothom i sinó ens haurem d’adaptar a les circumstàncies
que toquin com hem fet aquest any, per tant per part nostra, tampoc res a dir.

5.- En data 5 de juny de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament l’expedient de la
primera pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a
les entitats locals de Catalunya, formalitzant-se el contracte en data 2 de juliol de 2019.
6.- En data 6 de febrer de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament l’expedient de la
segona pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a
les entitats locals de Catalunya, formalitzant-se el contracte en data 17 de febrer de 2020.
7.- En data 19 d’abril de 2021, la Comissió de Presidència de l’ACM, va resoldre aprovar definitivament
l’expedient de la tercera pròrroga del contracte basat de l’Acord marc de subministrament de gas natural
amb destinació a les entitats locals de Catalunya per un període addicional de 12 mesos, des de l’1
d’octubre del 2021 fins l’1 d’octubre de 2022, formalitzant-se el contracte en data 3 de maig de 2021.

“Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Bell-lloc d’Urgell al contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en
l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2018.02), regit pels plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc del que deriva, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i
publicats al perfil de contractant de l’entitat i pel plec de clàusules administratives particulars que regeix els
contractes basats en l’anterior, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i
publicat al perfil de contractant de l’entitat, per un termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2018 al
30 de setembre de 2019, amb les següents condicions econòmiques:
Lot 1
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
53,090 €
46,190 €
41,590 €
38,590 €

Lot 1
Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
27,500 €
27,300 €

Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte derivat
de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), així com
al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL (preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el
correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (preferentment per
correu electrònic a centraldecompres@acm.cat o per correu postal a Carrer València núm. 231, 6a planta,
08007 Barcelona).
Quart.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU. -empresa
adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament de gas natural-, que s'imputarà, dins
del pressupost prorrogat per l'any 2018, a càrrec de l'aplicació pressupostària 1610-22102, denominada
gas general.
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9.- Atès que en la sessió ordinària del Ple de data 10 d’octubre de 2018 es va aprovar per 6 vots a favor i 5
abstencions la proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell al contracte basat 2018.02-D1 en
l’acord marc de subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2018.02)
adjudicat pel Consorci Català de Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU, en els
següents termes:

Codi Validació: 45QYP29W29EXN2RTWJLSA35RY | Verificació: https://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 35

ACTES DE PLENS 2021

8.- Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1.

Cinquè.- Delegar la competència a l’Alcaldia per aprovar les pròrrogues del contracte basat, sempre i quan
no es modifiquin substancialment les condicions contractuals.”
FONAMENTS DE DRET
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la
redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de
centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.

Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i articles concordants de la nova LCSP (Articles 153 i 220)
pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del
contracte dels corresponents documents contractuals.

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del
subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya aprovats per la Resolució de
Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del subministrament
de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a licitar mitjançant sobre tancat, aprovat
per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de
l’entitat.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, es proposa al Ple d’aquest Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell el següent acord:

Número: 2021-0008 Data: 24/09/2021

ACTES DE PLENS 2021

Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als contractes i Acords marc
licitats abans de la seva entrada en vigor.
Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles concordants de la nova
LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables d’acord amb la seva Disposició Transitòria
Primera.

Segon.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, al CCDL
(preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT) així com a la resta
d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Intervencions:
Sr. Carles Palau, és una pròrroga d’un contracte que es va iniciar a la legislatura passada, a través de
l’Associació Catalana de Municipis per subministrar els gas als edificis de l’Ajuntament que disposen de
calefacció d’aquest sistema i que a part d’un preu competitiu potser més bo del que trobaríem anant sols
als mercat, també s’ha de tenir en compte l’estalvi que hi ha a nivell de tràmits administratius, de dedicació
del personal de l’Ajuntament per poder fer aquest contracte, el nostre vot serà favorable igual que ha sigut
sempre en aquest tipus de contractes.
Sra. Rosa Mª Buira, només destacar que aquest contracte per fer la pròrroga, per establir la pròrroga no
caldria haver-ho passat pel Ple perquè quan es va aprovar el projecte inicial, a la cinquena clàusula dèiem
que delegàvem a l’Alcalde la renovació de les successives pròrrogues i això ho vam aprovar en Ple, el que
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Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell a la tercera pròrroga del contracte basat
(Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2018.02), per un termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2021 a l’1 d’octubre
de 2022.

passa és que hem considerat que és més transparent que aprovem tots junts el fet d’afegir-nos a aquesta
pròrroga, és la tercera pròrroga que fem i com hem dit és un contracte que es va fer a l’altra legislatura,
considerem que ha sigut tot favorable, que no suposa una feina afegida i que a més a més els preus com
hem dit son competitius per tant cap inconvenient en que renovem aquesta pròrroga.
Votacions:

ACTES DE PLENS 2021

QUART.- PROPOSTA D’ACORD DE PLE D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D'URGELL I EL CONSELL COMARCAL
DEL PLA D’URGELL VINCULAT A LA CONVOCATÒRIA DE L’ORDRE TSF/156/2018, DE 20 DE
SETEMBRE, MODIFICADA PER L’ORDRE TSF/115/2019, DE 07 DE JUNY, I L’ORDRES TSF/20/2020,
DE 25 DE FEBRER, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ 2020 DONA. (Exp.
479/2021)
Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya va publicar
l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i l’Ordre
TSF/20/2020, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per al Programa Treball i Formació (SOC–TRFO) així com el règim jurídic aplicable.
Atès que la RESOLUCIÓ TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any
2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA i l'acció COOR del Programa Treball i Formació
(SOC–TRFO DONA i COOR).
Atès que per part del Consell Comarcal del Pla d’Urgell es va presentar una sol·licitud de subvenció.

Número: 2021-0008 Data: 24/09/2021

Sotmesa a votació la proposta d’acord de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell d’adhesió a la tercera pròrroga
del contracte basat 2018.02-D1 en l’acord marc de subministrament de gas natural amb destinació als ens
locals de Catalunya (Exp. 2018.02), aquesta queda aprovada per unanimitat i s’aprova la proposta.

-Línia DONA-12. Per a dones en situació d’atur, 4 contractacions de 12 mesos, amb una subvenció de
75.039,84€ per a les accions d’experiència laboral, i una subvenció de 1.790,40€ per a la realització de la
formació. En total 76.830,24€.
-Línia COOR. Coordinació i suport tècnic, 1 contractació de 12 mesos, amb una subvenció de 34.833,86€.
És voluntat de l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell acollir-se a aquest conveni dins del marc d’aquest conveni i
del contingut de la resolució de la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya emmarcat en el programa
Treball i Formació adreçat a persones aturades, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per
desocupació, i vincular durant el període del 17 de febrer de 2021 fins el 16 de febrer de 2022, les tasques
de neteja i millora de la via urbana i interurbana, així com de les instal·lacions dels municipis de la
comarca, i els serveis de suport i col·laboració als ajuntaments de la comarca per a la realització i
seguiment de les tasques administratives que comporta la gestió de les àrees que són competència del
Consell Comarcal però que es duen a terme en cada un dels municipis de la comarca.
Segons l’ordre seran subvencionables les despeses salarials i de cotització a la Seguretat Social derivades
de la contractació de les persones participants, d’acord amb els documents justificatius de la despesa i el
pagament (nòmines, TC, liquidacions de les nòmines, liquidacions de la Seguretat Social i liquidacions
d’IRPF).
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Atès que mitjançant la Resolució de la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de data 30 de
desembre de 2020, d’atorgament de la subvenció, d’acord amb la Resolució TSF/2831/2020, de 30
d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 en relació amb les actuacions del Programa
Treball i Formació del Consell Comarcal hi consta:

Atès que hi ha una sèrie de despeses que han d’assumir els ajuntaments i el Consell Comarcal i que
s’adjunta al conveni quadre de previsió de despesa mitjançant annex a la memòria justificativa del conveni.
Atès que d’acord amb la documentació justificativa esmentada el cost previst per l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell és de 879 €.
Atès que els articles 10 i 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, la realització d’activitats de caràcter material, econòmic, tècnic
o de serveis poden ser vinculades dins del marc de les relacions interadministratives i poden ser
encarregades a altres entitats públiques per raons d’eficàcia o quan es tinguin els mitjans tècnics idonis
per a dur-les a terme.

Atès que l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’entén per conveni de col·laboració tot aquell acord
subjecte al dret públic, del que se’n deriven obligacions jurídiques directes per les parts. Les
administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis amb altres administracions públiques
dins de l’àmbit de les competències respectives i per la consecució de finalitats d’interès comú.
Atès el que es manifesta en els art. 109, 110, 111, i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, i els arts. 303 a
311 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, que regulen l’objecte i el contingut dels convenis, la vinculació de la voluntarietat i la base negocial
dels mateixos, la normativa que al seu cas li es d’aplicació, els elements del conveni i les causes
d’extinció.

Atès els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que regula la
definició i tipus de convenis, la seva eficàcia, el contingut, el tràmit
preceptiu per la seva subscripció, l’extinció, els efectes de resolució dels convenis i la seva remissió al
Tribunal de Comptes.

Número: 2021-0008 Data: 24/09/2021

ACTES DE PLENS 2021

Atès que el punt cinquè de l’art. 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, d’aplicació al conjunt de les
administracions de Catalunya, estableix que si l’òrgan, o organisme o entitat pública que rep l’encàrrec no
pertany a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni, i en
defineix la forma i el contingut.

Atès el 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 (TRLMRLC), article 66 de competències municipals i locals en matèria de la protecció
del medi; i article 71 d’activitats complementàries punt g) L'ocupació i la lluita contra l'atur.
Atès la memòria justificativa per la subscripció del present conveni elaborada pel Tècnic de Promoció
Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en data 01 de juliol de 2021, que
consta incorporada a l’expedient.
Considerant necessari contractar persones aturades per realitzar tasques de neteja i millora de la via
urbana i interurbana dels diversos municipis de la comarca i el conveni interadministratiu de col·laboració
és el mitjà més idoni per realitzar-ho, es proposa aprovar aquest conveni entre el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple del l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració vinculat a l’ordre TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, per la qual
s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA i l'acció
COOR del Programa Treball i Formació (SOC–TRFO DONA i COOR) entre el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, juntament amb la memòria justificativa del mateix.
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Atès l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, determina com a
competències municipals pròpies les següents matèries: apartat b) medi ambient urbà i d) infraestructura
viària i altres equipaments de la seva titularitat.

SEGON. Notificar l’acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, als efectes corresponents.
TERCER. Publicar el conveni aprovat al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i a la web del registre
de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
QUART. Autoritzar l’Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a la signatura de la documentació que
sigui de menester per a l’aplicació efectiva d’aquest acord.
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Intervencions:

ACTES DE PLENS 2021

Sr. Ramon Consola, és una persona i està partida en dos mesos i dos mesos, es a dir ja va començar,
només començar ja va demanar vacances, ara estem discutint amb el Consell Comarcal perquè les
vacances han d’estar repartides entre els altres municipis, en principi sembla que és així, va venir de
vacances, va arrencar una setmana i va agafar la baixa, llavors toca dos mesos ara i els altres dos mesos
seran meitat d’octubre, meitat de novembre i meitat de desembre, son quatre mesos que ens toquen.
Sr. Carles Palau, en total quatre mesos repartits. En relació amb això, l’any passat ja vam contractar una
persona 6 mesos en un contracte d’aquest tipus, no se si era treball i formació o també era la mateixa
fórmula que ho estem fent ara, be ho va contractar el Consell Comarcal i nosaltres ens vam adherir,
aquella persona va acabar els sis mesos, va entrar la pandèmia, se li va fer un decret d’urgència, encara
està contractada aquella persona.
Sr. Ramon Consola, si.
Sr. Carles Palau, no hi ha previsió de finalització de contracte.

Sr. Ramon Consola, no, en principi no, perquè ens està causant baixa la gent i en principi tenim aquest
problema.

Número: 2021-0008 Data: 24/09/2021

Sr. Carles Palau, un parell de dubtes, quantes persones afecten aquest conveni i per quant temps.

Sr. Ramon Consola, estem en ello. Ja s’ha iniciat.
Sra. Rosa Mª Buira, s’ha iniciat el procés que és prou farragós i com vam dir l’altre dia, s’ha iniciat amb la
biblioteca en principi i llavors s’ha fet l’oferta. A partir de la Junta de Govern el que hem fet és l’aprovació
de l’oferta pública de la plaça de la bibliotecària, a partir d’aquí el que s’ha de fer és la publicació, després
les bases, aprovar les bases, publicar-les i fer la sessió quan toqui però s’ha iniciat el procés.
Sr. Carles Palau, de la resta de places vacants.
Sra. Rosa Mª Buira, de la resta de places vacants, com vosaltres sabeu molt be, perquè seguiu l’actualitat
púbica política, veieu que hi ha una sèrie de canvis en quant a normatives de contractació de gent i més a
l’administració pública, llavors esperem que s’estabilitzi tot això que s’hagin acabat d’establir totes les
normatives i a partir d’aquí veurem a veure com estem i que és el que podem fer, però la intenció és fer
també l’oferta de places.
Sr. Carles Palau, però de moment no.
Sra. Rosa Mª Buira, tant aviat com fem el recull de la normativa que ens afecti a tot aquest apartat.
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Sr. Carles Palau, referent a això, la previsió de convocar les places ja vacants de l’Ajuntament.

Sr. Carles Palau, però si volguéssiu ho podríeu fer ja, perquè a la de la biblioteca també li afecta igual la
normativa aquesta que dieu.
Sra. Rosa Mª Buira, home a la biblioteca hi ha una jubilació, no tenim ningú allí per cobrir la plaça de la
biblioteca.
Sr. Carles Palau, també teniu una jubilació al pavelló, una jubilació als agutzils.

Sr. Carles Palau, només un apunt, la normativa no ha canviat cap encara, l’únic que estan discutint si amb
decret...
Sra. Rosa Mª Buira, s’està parlant que hi haurà canvis.
Sr. Carles Palau, hi una sentència que obliga a fer uns canvis, però de normativa no hi ha cap canvi.

Sra. Rosa Mª Buira, estem esperant que tot aquest rebombori d’informacions es tranquil·litzi i vegem a
veure on som.
Sr. Carles Palau, per acabar, el nostre vot serà favorable a aquest punt.

Sra. Rosa Mª Buira, nosaltres pensem que també, que tot el que sigui donar feina, més a més si és al
col·lectiu de la dona que sempre és un dels més ressentits en aquest aspecte de la feina, doncs per part
nostra res a dir i tot el contrari.

Número: 2021-0008 Data: 24/09/2021
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Sra. Rosa Mª Buira, tenim una jubilació al pavelló, als agutzils hi ha una jubilació però hi ha unes persones
que estant treballat a l’Ajuntament com agutzils, llavors considerem doncs que ara a més a més que s’està
parlant de que si els interins que si fa tants anys que treballen, que si no se que, cada dia surt normatives
diferents, doncs esperem que es tranquil·litzin totes aquestes normatives i veurem a veure com ens afecta
a nosaltres, a la gent que tenim, perquè el que no entenem i no entendríem o molta gent del poble no
entendria que si tenim uns agutzils doncs publiquem unes places però que aquesta gent es quedi sense
feina i vinguin uns altres, no seria el que tocaria, tot i que l’oferta pública s’ha de fer i té dret el qui te més
mèrits en aquest cas, estic plenament d’acord amb això, però hem de veure com ho enganxem tot.

Sotmesa a votació la proposta d’acord del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i
el Consell Comarcal del Pla d’Urgell vinculat a la convocatòria de l’ordre TSF/156/2018, de 20 de
setembre, modificada per l’odre TSF/115/2019, de 7 de juny, i les ordres TSF/20/2020, de 25 de febrer, per
la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa treball i
formació 2020, aquesta queda aprovada per unanimitat i s’aprova la proposta.
CINQUÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE PLE APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE
BELL-LLOC D’URGELL EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, POLÍTIQUES DE JOVENTUT I ALTRES
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT VINCULAT AL
CONTRACTE PROGRAMA 2021. (Exp. 473/2021)
ANTECEDENTS
Atès l’article 31.1 b) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon al
municipi crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres
administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i l’apartat 2 de
l’article esmentat preveu que, les comarques supliran els municipis de menys de vint mil habitants en la
titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en
condicions d'assumir directament o mancomunadament.
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Votacions:

Atès l’article 41.5 de la Llei 12/2007, estableix que la Generalitat ha d'establir convenis quadriennals de
coordinació i cooperació interadministratives amb els ens locals supramunicipals, les comarques i els
municipis de més de vint mil habitants, a fi de garantir, en l'àmbit territorial corresponent, la
corresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i l'estabilitat dels serveis i de llurs professionals.
Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell , en
data 31 d’agost de 2016 van signar un contracte programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració
en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat per al
període 2016-2019, on s’estableixen els criteris, les condicions i els compromisos per cada un dels serveis
i programes que inclou el contracte programa. I que amb data 27 d’octubre de 2017 es signa l’addenda de
l’esmentat contracte programa per a l’exercici 2017, on es veuen modificades totes les fitxes que fan
referència en matèria de joventut, s’adjunta annex 1 (Fitxa 34 CP) d’Activitats o projectes adreçats a joves.

Atès que el món local té un paper destacat en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010- 2020 ja
que, partint dels principis de proximitat i subsidiarietat, les polítiques de joventut han de respondre a les
necessitats i projectes de la gent jove. I el món local està en contacte directe amb les persones joves i amb
les seves necessitats i problemàtiques, fet que permet dissenyar solucions més ajustades al seu context
immediat.
Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell és un dels pioners a la comarca del Pla d’Urgell en treballar en
polítiques de joventut mitjançant un pla local propi.

Atès que en sessió ordinària número 07/16 amb data 14 de setembre de 2016, va aprovar el nou Pla Local
de Joventut 2016-2019.
Atès que el 13 de maig de 2020 mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 2020-0105 es va prorrogar per l’any
2020 del Pla Local de Joventut 2016-2019

Número: 2021-0008 Data: 24/09/2021

ACTES DE PLENS 2021

Atès que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als ajuntaments que formen
part de l’àmbit territorial d’actuació del consell comarcal del Pla d’Urgell , i d’acord amb l’article 87.2 de
l’estatut d’Autonomia de Catalunya, i l’article 150 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.

Atès el contingut dels articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector
Públic, en el que preveu que: Són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per les
Administracions Públiques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents. Són
convenis interadministratius els signats entre dos o més administracions, que poden incloure mitjans,
serveis i recursos d’altres Administracions Públiques per a l’exercici de competències pròpies o delegades.
Atès que els arts. 303.1 i 303.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals assenyalen que pel conveni s’estableix una relació de
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques, per a la
prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes en la satisfacció
dels quals tinguin un interès comú i que a traves dels convenis es pot realitzar la cooperació
interadministrativa , tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, sota la forma i en els termes
que preveuen les lleis reguladores de les matèries en què existeixi aquest interès;
Atès que en data 28 de gener de 2021, la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pla d’Urgell va
aprovar l’addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del contracte programa 2016- 2019 per a la
coordinació, cooperació i la col·laboració entre el departament de treball, afers socials i famílies i el consell
comarcal del Pla d’Urgell, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat
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Atès que al proper ple de l’ajuntament s’aprovarà, si s’escau, la prorrogar per l’any 2021 del Pla Local de
Joventut 2016-2019

Atès que el conveni té com a objectiu promoure accions dins l’àmbit de joventut als diferents pobles de la
comarca, que prèviament així ho hagin sol·licitat.
Les accions incloses als Plans Locals han d’anar adreçades a:
- Mantenir un servei local de joventut per a la coordinació i el desplegament del PLJ, amb la dotació de
professionals qualificats en matèria de joventut.
- Organitzar mesures i accions que concretin l’aplicació de la metodologia associada als principis rectors
del PNJCat: qualitat, participació, transformació, integralitat.

Ates la memòria justificativa emesa en data 28 de juny de 2021, pel tècnic de promoció econòmica de
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
FONAMENTS DE DRET
L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

L’article 53.1.u) 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.
Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple del l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar i procedir a la signatura de l’Addenda del Conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del pla d’Urgell i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en matèria de serveis Socials, Polítiques de
joventut i altres programes relatius al benestar Social i polítiques d’Igualtat.

Número: 2021-0008 Data: 24/09/2021

ACTES DE PLENS 2021

Atès que en sessió plenària ordinària del consell Comarcal del pla d’Urgell realitzada el dia 19 d’abril de
2021, va adoptar l’acord següent: “Proposta d’aprovació del conveni de col.laboració entre el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell i els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, polítiques de
joventut i altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat vinculat al contracte programa 2021
(fitxa 43)

Tercer.- Publicar el conveni aprovat al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i a la web del registre de
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
Quart. Facultar al Sr. Alcalde, per a la signatura de l’addenda 2020 del conveni així com per atorgar tots
els documents i efectuar tots els tràmits que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord de
conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i
l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.

SISÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE PLE D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE
BELL-LLOC , REFERENT ALS SERVEIS SOCIALS BÀSICS ESTABLERTS AL CONTRACTE
PROGRAMA 2016-2019. ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L’NY 2021. (Exp. 462/2021)
ANTECEDENTS
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Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal, als efectes corresponents.

Atès l’article 31.1 b) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon al
municipi crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres
administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i l’apartat 2 de
l’article esmentat preveu que, les comarques supliran els municipis de menys de vint mil habitants en la
titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en
condicions d'assumir directament o mancomunadament.
Atès l’article 41.5 de la Llei 12/2007, estableix que la Generalitat ha d'establir convenis quadriennals de
coordinació i cooperació interadministratives amb els ens locals supramunicipals, les comarques i els
municipis de més de vint mil habitants, a fi de garantir, en l'àmbit territorial corresponent, la
corresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i l'estabilitat dels serveis i de llurs professionals.

Atès que en data 20 de desembre de 2019, la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pla d’Urgell va
aprovar l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 del Contracte Programa 2016-2019 en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
Atès que en data 28 de gener de 2021, la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pla d’Urgell va
aprovar l’addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del contracte programa 2016-2019 per a la
coordinació, cooperació i la col·laboració entre el departament de treball, afers socials i famílies i el consell
comarcal del Pla d’Urgell, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat.

Atès que el Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell realitzat en sessió plenària ordinària realitzada el dia
19 d’abril de 2021 va aprovar l’addenda de pròrroga per a l’any 2021 del Conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Pla d’Urgell i els ajuntaments de la comarca referent als serveis socials bàsics
establerts al contracte programa 2016-2019.

Número: 2021-0008 Data: 24/09/2021

ACTES DE PLENS 2021

Atès que en data 22 de desembre de 2017 es va aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell
comarcal del Pla d’Urgell i els ajuntaments de la comarca, referent als serveis socials bàsics establerts al
Contracte Programa 2016-2019, el qual preveia una vigència d’ 1 de gener de 2016 a 31 de desembre de
2019.

Atès el contingut dels articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector
Públic, en el que preveu que: Són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per les
Administracions Públiques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents. Són
convenis interadministratius els signats entre dos o més administracions, que poden incloure mitjans,
serveis i recursos d’altres Administracions Públiques per a l’exercici de competències pròpies o delegades.
Atès que els arts. 303.1 i 303.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals assenyalen que pel conveni s’estableix una relació de
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques, per a la
prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes en la satisfacció
dels quals tinguin un interès comú i que a traves dels convenis es pot realitzar la cooperació
interadministrativa , tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, sota la forma i en els termes
que preveuen les lleis reguladores de les matèries en què existeixi aquest interès;
Ates la memòria justificativa emesa en data 23 de juny de 2021, pel tècnic de promoció econòmica de
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
FONAMENTS DE DRET
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Atès que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als ajuntaments que formen
part de l’àmbit territorial d’actuació del consell comarcal del Pla d’Urgell , i d’acord amb l’article 87.2 de
l’estatut d’Autonomia de Catalunya, i l’article 150 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.

L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
L’article 53.1.u) 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.
Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple del l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar i procedir a la signatura de l’Addenda del Conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del pla d’Urgell i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell referent als Serveis Socials bàsics establerts al
contracte programa 2016-2019. Addenda de pròrroga per a l’any 2021.
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal, als efectes corresponents.

No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Intervencions:

Sr. Carles Palau, nosaltres al dos punts votarem a favor, son convenis que com has comentat son
addendes de convenis ja existents i aprovats al seu dia, només recalcar el que comenta Secretaria al seu
informe de que és un conveni que es fa ver període 16-19, que ja es va prorrogar al 2020, que no es pot
prorrogar un segon any, que no es podria fer pel 2021, però entenem que la situació que ha patit el país
aquest darrer any, s’ha de fer aquesta pròrroga i fins que la Generalitat no estableixi un nou conveni. Per
tot el que he dit nosaltres si que votarem a favor dels dos punts.
Sr. Ramon Consola, entenc que votarem els dos punts alhora.
Sr. Carles Palau, per nosaltres si.
Sra. Rosa Mª Buira, per part nostra també, fent referència a l’informe que ha fet Secretaria que potser no
estaríem ben be dins del procediment totalment correcte però donada les circumstàncies i tractant-se d’un
tema tant sensible com és l’atenció als serveis bàsics i l’atenció a la ciutadania, doncs pensem que cal
prioritzar això i per tant votem a favor de les addendes i del que convingui fins que es facin uns nous
convenis, però de moment sortim de la situació.
Votacions:

Sotmesa a votació la proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat vinculat al contracte Programa 2021 i la
proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament
de Bell-lloc d’Urgell, referent als serveis socials bàsics, establerts al contracte Programa 2016-2019.
Addenda de pròrroga per a l’any 2021, aquestes s’aproven per unanimitat i s’aproven les propostes.
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Quart. Facultar al Sr. Alcalde, per a la signatura de l’addenda de pròrroga 2020 del conveni així com per
atorgar tots els documents i efectuar tots els tràmits que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord
de conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i
l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
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ACTES DE PLENS 2021

Tercer.- Publicar el conveni aprovat al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i a la web del registre de
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.

SETÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE PLE D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA PER AQUEST ANY 2021
DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019. (Exp. 254/2021)
ANTECEDENTS
Atès que el món local té un paper destacat en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010- 2020 ja
que, partint dels principis de proximitat i subsidiarietat, les polítiques de joventut han de respondre a les
necessitats i projectes de la gent jove. I el món local està en contacte directe amb les persones joves i amb
les seves necessitats i problemàtiques, fet que permet dissenyar solucions més ajustades al seu context
immediat.
Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell és un dels pioners a la comarca del Pla d’Urgell en treballar en
polítiques de joventut mitjançant un pla local propi.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en la seva sessió ordinària número 03/20, de data 21
de maig de 2020, va ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 105/2020 de data 13 de maig de 2020 relatiu a la
prorroga per l’any 2020 Pla Local de Joventut període 2016-2019.
Atès les comunicacions del consell comarcal del Pla d’Urgell on se’ns convida a prorrogar el Pla anterior
per aquest any 2021.

Atès que per desenvolupar el nou Pla Local de Joventut de Bell-lloc d’Urgell és prioritari desenvolupar els
processos de participació amb tots els col·lectius implicats amb el joves, i és una oportunitat i eina de
comunicació real.

Atès la voluntat d’aquest ajuntament de prorrogar un any més el Pla Local de Joventut 2016-2019 per
seguir desenvolupant les polítiques de joventut reals i necessàries a fi i efecte d’implementar els projectes
habituals i d’incorporar projectes que incloguin l’efecte als joves i les seves famílies per la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, i a l’espera de redactar el nou “Pla Local de Joventut” durant aquest
any 2021 i començaments del proper any.
Atès que actualment s’està desenvolupament les estratègies del procediment participatiu per
aquest nou pla local i s’està desenvolupant la fase de diagnosi tal com es va comunicar a la reunió
amb els tècnics de joventut de la Coordinació Territorial de Joventut de Lleida i de la Direcció General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya del passat 25 de març de 2021 conjuntament amb el tècnic de
l’ajuntament i la regidora de joventut.
Atès que les determinacions de l’article 142.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006; de la Llei
33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut; i del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 20102020.
FONAMENTS DE DRET
Atès el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refòs de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
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Atès Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en la seva sessió ordinària número 14/17, de data 13 de
desembre de 2017, va aprovar l’acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Belllloc d’Urgell i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
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Atès que el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en sessió ordinària número 07/16 de data 14 de
setembre de 2016, va ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 192/2016 de data 30 d’agost de 2017 relatiu a
l’aprovació del nou Pla Local de Joventut període 2016-2019.

Atès la Llei 20/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Atès la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple del l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la pròrroga durant l’any 2021 del PLJ 2016-2019.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la Direcció General de Joventut i al Consell Comarcal del Pla
d’Urgell als efectes corresponents.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Sra. Rosa Mª Buira, com ens ha llegit ja l’Alcalde i tots hem pogut llegir, comentem que Bell-lloc és un
municipi en quant a Pla Local de Joventut, tenim el nostre Pla Local, no com altres pobles que no el tenen i
com molt be heu vist aquesta proposta de pròrroga ve del Consell Comarcal, llavors a partir d’aquí i també
sabem que estem treballant amb el nostre, en la renovació i la intenció és deixar-lo acabat, no se si ho ha
llegit l’Alcalde, perquè ens hem saltat alguna part, però la intenció és acabar-lo aquest any o principis de
l’any vinent, per tant estem treballat en aquesta línia i per descomptat que es farà seguint les pautes que
siguin recomanables de participació i del que estableixi el protocol, per tant aprovem la pròrroga aquest
any, de moment, però estem treballant en deixar definitiu el nostre Pla Local de Joventut pel 2021, perquè
com molt be has dit, si que com conscients de que la realitat i la situació ha canviat i per tant cal recollir
aquests canvis dins d’aquest Pla, estem dins la línia de la petició.
Sr. Miquel Amorós, si inclús ho he dit a la proposta ja ho diu tot això, només un comentari també diu que el
Consell Comarcal ha demanat que anéssim a prorrogar això, també vull recordar que al seu moment quan

17

Codi Validació: 45QYP29W29EXN2RTWJLSA35RY | Verificació: https://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 35

ACTES DE PLENS 2021

Sr. Miquel Amorós, sobre aquest punt, primer dir que evidentment que el que estem fent al final és aprovar
el Pla Local de Joventut que es va fer durant l’anterior legislatura i és evident que votarem a favor, el tema
és fer una sèrie de comentaris perquè nosaltres sempre hem dit i ens consta que al seu moment vosaltres
també vau fer el comentari, que entenem que el Pla Local de Joventut moltes vegades des dels
ajuntaments es fan molts plans, molts documents i moltes coses que acaben en paper mullat, però al Pla
Local de Joventut li donem la importància que te perquè al final fa una fotografia de com està el jovent en
un moment concret i durant tres, quatre anys es dedica a renovar una sèrie de polítiques, llavors des de la
Generalitat de Catalunya, des de la Direcció General de Joventut es fa el pla nacional amb totes les
polítiques que afecten a un munt de coses, llavors cada ajuntament fa les seves polítiques específiques en
funció de les necessitats de cada poble, llavors dit això aquí es fa referència a algun punt que pel tema del
Covid s’ha cregut oportú prorrogar-lo, clar això no és el primer any que passa, al 2020 ja va ser prorrogat,
al 2021 també i nosaltres al final el que pensem és que el tema del Covid en aquest cas no hauria de ser
una excusa, és evident i ho hem comentat moltes vegades que les administracions al final t’has de dedicar
a coses que abans no et podies dedicar, però en aquest cas pensem que hauria set important i no utilitzar
el Covid com una excusa sinó com un motiu més per poder tirar endavant el Pla Local de Joventut,
pensem que des del 2016 i ara que estem al 2021 han canviat molt les coses, en aquell moment, si parlem
a nivell de Catalunya ha canviat, però específicament aquí a Bell-lloc un dels ítems que ha canviat bastant
és per exemple el tema de l’habitatge, costa molt que els joves del poble puguin accedir a un habitatge, ni
nou ni llogat, perquè tots sabem que costa moltíssim i llavors que això, que creiem que hagués sigut molt
oportú aprovar-lo aquest 2021. També es fa el comentari i estem d’acord que s’ha de fer a través de la
participació i tot això i segons diu aquí a la proposta que s’està desenvolupant per fer-ho d’aquesta manera
amb això estarem al vostre costat, donant suport en tot el que convingui, però demanem que realment
aquest any es faci la feina, que s’aprovi perquè inclús des de la Direcció General es va aprova al 2020, el
Pla Nacional es va fer un específic a posteriori al 2021 pel tema del Covid i per tant demanem que es faci
aquesta feina i que es tiri endavant el Pla Local de Joventut pel proper any i que es faci seguint tots
aquests criteris de participació i al final doncs agafant també els ímputs del col·lectiu, dels joves del
municipi.

Número: 2021-0008 Data: 24/09/2021

Intervencions:

vam fer el del 2016 vam ser l’únic poble que vam fer el Pla Local aquell any, la resta de municipis de tota
la comarca també el van prorrogar, també se’ns va fer la petició de prorrogar-lo, però nosaltres com
anàvem amb el Roger i teníem el tècnic, i com dius tu, teníem el propi Pla Local el vam tirar endavant
igualment, és a dir pensem que si hem d’esperar a el que fan la resta de municipis, hem de seguir en la
línia aquesta de poder tenir aquesta línia pròpia que és el que s’ha fet durant els últims tres o quatre plans
locals i tirar endavant, en aquest sentit no cal esperar al Consell Comarcal.

ACTES DE PLENS 2021

Sr. Ramon Consola, jo també penso que el Pla Local de Joventut ha d’anar lligat amb el Pla Nacional de
Joventut i de moment la Generalitat tampoc està fent els deures, també està prorrogant lo que està
prorrogant, vull dir unes directrius clares no hi son, jo crec que una vegada s’hagi acabat la pandèmia hi
haurà un Pla Nacional de Joventut nou, segurament amb les noves mancances que hi ha, sobretot la
vivenda, que no està passant aquí, està passant arreu, una falta de vivenda per la gent jove i segurament
una altra, les oportunitats o alternatives que puguin tenir, i quines noves formacions hi pugui haver perquè
també entenc que en aquests moments estem en una mancança de segons quin tipus de ma d’obra i ens
sobre de segons quina altra, per tant jo crec que aquestes polítiques de joventut també haurien d’anar
encarant a la joventut, sobretot als petits de quines necessitats te la societat, no a dos anys sinó a deu o a
quinze anys.

Sr. Miquel Amorós, jo crec que si que la Generalitat ha fet la feina, perquè al final la Generalitat fa els
plans nacionals de joventut, fa fer el del 2016 al 2019 i al 2020 va fer el propi Pla Nacional de Joventut,
que te una vigència de tres o quatre anys, si és del 2020 ha de ser fins al 2023 ó 2024, i torno a dir que al
principi del 2021 van fer un Pla d’Actuació Joventut-Covid-19 que incorporava, també la gràcia de poder
fer el Pla Local que al final te’l fas a la teva manera i si que a nivell de Catalunya però tu apliques el teu.
Sr. Ramon Consola, també està be interactuar.

Número: 2021-0008 Data: 24/09/2021

Sra. Rosa Mª Buira, torno a repetir, no estem esperant, estem treballant en actualitzar el Pla pel 2021, el
que passa és que bueno necessitarem tot l’any, però no estem esperant, aprofitem per mentrestant gaudir
del conveni amb el Consell Comarcal i del que digui el Consell Comarcal, però estem treballant en el
nostre propi Pla Local, o sigui que recollim el suggeriment i acceptem doncs que si que ho estem fent i que
tindreu noticies.

Votacions:

VUITÈ.- Donar compte de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: informes
trimestrals de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors, QUART
TRIMESTRE DE 2020, PRIMER TRIMESTRE DE 2021 I SEGON TRIMESTRE DE 2021.
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM), estableix al seu article quart
l’obligatorietat de les Corporacions locals d’elaborar i remetre al Ministeri d’Economia i Hisenda un informe
trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions de cada Entitat
Local.
1.-Per tant, s’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb el Reial Decret Llei 4/2012, de
24 de febrer, resultant-ne el següent detall resum: QUART TRIMESTRE 2020:
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Sotmesa a votació al proposta d’acord d’aprovació de la pròrroga per aquest any 2021 del Pla Local de
Joventut 2016-2019, aquesta s’aprova per unanimitat i s’aprova la proposta.

Pagaments realitzats en el trimestre: 238.372,91 euros
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 100.137,56 euros
El període mig de pagament QUART TRIMESTRE. 2020: 23,10 dies

Pagaments realitzats en el trimestre: 272.428,45 euros
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 18.295,59 euros
El període mig de pagament PRIMER TRIMESTRE. 2021: 35,73 dies
Intervencions:
Sr. Ramon Consola, hi ha una errata en l’encapçalament i s’hauria de treure SEGON TRIMESTRE DE
2021.
Sr. Carles Palau, a part de l’errata aquesta, només donem compte del primer trimestre del 202.
Sr. Ramon Consola, donem compte del últim trimestre del 2020 i primer trimestre del 2021, l’errata és del
segon trimestre de 2021.
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2.-S’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de
febrer, resultant-ne el següent detall resum: PRIMER TRIMESTRE 2021:

Codi Validació: 45QYP29W29EXN2RTWJLSA35RY | Verificació: https://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 35

Quart trimestre (resum anual) 2020 PMP 23,10 €.

ACTES DE PLENS 2021

INFORME MOROSITAT ANUAL 2020.

Sr. Carles Palau, segons ens consta a nosaltres ens falta el segon i el tercer trimestre del 2020, perquè
l’any passat només es va donar compte del primer trimestre, que quedi constància.
Veiem que aquest primer trimestre ens hem saltat el període màxim de pagament.
Sr. Ramon Consola, això ve degut, que ho estem analitzant, perquè també ens xoca, be degut o ocasionat
per les factures del Centre de Dia. Les factures nosaltres les paguem abans i abans es pagaven més tard,
i abans es complia el pagament i nosaltres l’hem incomplert pagant-les més aviat. Ara estem mirant i
aquesta resposta te la donaré el pròxim Ple, que realment ens ha fet incomplir això segur, que passava
abans quan es complia i es pagaven les factures tard, és lo que estem analitzant, perquè hem analitzant el
perquè, perquè no te perquè passar, és un Ajuntament que te liquides, estem a sobre que cada 15 dies
liquidar als proveïdors perquè no te sentit retenir els diners a gent que ha fet la feina, com més aviat cobrin
millor i a el anàlisis que hem analitzat ens ha sortit aquest paràmetre, el que ens ha fet ballar ha sigut la
factura del Centre, però llavors ens hem adonat que estem pagant molt més aviat que abans.

Sr. Ramon Consola, es lo que estem analitzant, perquè si hi ha un canvi de criteri potser, aplicant aquest
canvi de criteri haguéssim complert nosaltres.
Sr. Carles Palau, quan dieu que pagaven més tard, vol dir que més tard que vostès.

Sr. Ramon Consola, si nosaltres hem incomplert pagant més aviat que els dies que pagaven vostès, si
vostès pagaven més tard vol dir que vostès també devien incomplir, per això li dic que ara ho volem
analitzar ben analitzat perquè sabem el perquè.
Sr. Carles Palau, nosaltres no pagàvem fora de termini al Centre de Dia.

Sr. Ramon Consola, se que l’antiga Secretària no pagava fins que no rebia la subvenció i nosaltres també
la queixa l’hem tingut del Centre de Dia que també se’ns ha queixat, si això ho podíem canviar, hi ha un
paràmetre que ens balla, ho vull clarificar be i llavors li explicaré.
Sr. Carles Palau, només li dic que durant els altres períodes hem pagat sempre dins el termini. Si al canvi
de legislatura hi ha hagut un canvi de criteris.
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Sr. Carles Palau, jo se que fa un any o dos va haver un canvi al criteri de valorar la prioritat.

El Ple es dona per assabentat.

NOVÈ.- DACIÓ EN COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I DELS ACORDS DE LES JUNTES DE
GOVERN.
Atès que en l’anterior Ple va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim d’aquests
Decrets el 141/2021.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 142/2021 fins al núm. 163/2021 ambdós inclosos. S’adjunta
annex.
DECRET NÚM. ASSUMPTE
2021/0142

Decret convocatòria sessió plenària (Exp.PLN/2021/7)

2021/0143

Liquidació quota Gual (Exp. 429/21)

2021/0144

Llicència Gual (Exp. 429/2021)
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Sr. Ramon Consola, no, ho aclarirem.

Aprovació addenda conveni Agrobiofood (Exp. 659/2019)

2021/0147

Subvenció Promoció Polítiques d'igualtat Diputació de Lleida (Exp. 414/2021)

2021/0148

Manteniment i Desinfecció COVID -19 (Exp. 426/2021)

2021/0149

Convocatòria Junta de Govern (Exp. JGL/2021/12)
Aprovació conveni regulador de la figura d'encarregat de tractament de dades per
prestar el servei de seguretat i control accessos piscines municipals (Exp. 208/2021)

2021/0150
2021/0151

Canvi titular de concessió de nínxol (Exp. 463/2021)

2021/0152

Nòmines mes de juny (Exp. 468/2021)

2021/0153

Convocatòria Junta de Govern (Exp. JGL/2021/13)

2021/0154

Aprovació pla de seguretat i coordinador obra enllumenat públic (Exp. 114/2021)

2021/0155

Quota anual Gual (Exp. 483/2021)

2021/0156

Llicència Gual (Exp. 483/2021)

2021/0157

Taxa ocupació del sòl ADAMO (Exp. 492/2021)

2021/0158

Aprovació factures juny (Exp. TCF-2021-25)

2021/0159

Decret pagament factures juny (Exp. TCF-26)

2021/0160

Expedient baixa padró d'habitants (Exp. 427/2021)

2021/0161

Expedient baixa padró d'habitants per caducitat (Exp. 415/2021)

2021/0162

Taxa ocupació del sòl ATLAS ENRGIA COMERCIA SL (Exp. 290/2021)

2021/0163

Taxa ocupació del sòl ORANGE ESPAGNE SAU (Exp. 289/2021

Donar compte de les Actes de les Juntes de Govern i dels acords adoptats de data: 08/06/2021 i
22/06/2021. S’adjunta annex.
DATA
8/6/2021
(JGL/2021/11)

22/6/2021
(JGL/2021/12)

ACORDS
1.- Aprovació de l’Acta Anterior.
2.- Proposta aprovació de l’adjudicació del contracte de l’obra construcció dels
nous vestidors del camp de futbol.
3.- Proposta aprovació de l’adjudicació de la DIRECCIÓ DEL PROJECTE DE
REFORMA DELS SECTORS DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC QC-01, QC-02, QC03, QC-05, QC-06 I QC-07 DE BELL-LLOC D’URGELL.
4.- Proposta de resolució de canvi de titularitat d’una llicencia d’activitat ramadera
bovina a favor de DESBLOCK.
5.- Atorgar Llicències ambientals d’acord amb el que disposi la normativa sectorial
i/o comunicacions prèvies.
1.- Aprovació de l’Acta Anterior.
2.- Ratificació de decrets

Intervencions:
Sr. Carles Palau, dilluns a la tarda vam demanar còpia dels decrets i no els hem rebut encara. Al no
rebre’ls no podem preguntar.
Sr. Ramon Consola, perdoneu no ho se. M’ho apunto. Si vol els podem comentar.
Sr. Carles Palau, hi ha el decret de pagament de factures, l’aprovació del Pla de seguretat i coordinador
obra enllumenat públic.
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Pagament paga extra juny (Exp. 436/2021)
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2021/0145

Sr. Ramon Consola, això és el Pla de seguretat de l’enllumenat de la fase general.
Sr. Carles Palau, hi ha les convocatòries a les juntes de govern, hi ha el del conveni regulador de la figura
d'encarregat de tractament de dades per prestar el servei de seguretat i control accessos piscines
municipals
Sr. Ramon Consola, això és el conveni pel qual es fa signar que com que agafa el nom de les persones
que entren és pel tema de la protecció de dades, se li ha fet signar tota aquesta documentació, és bastant
farragosa, ja li enviarem, hi ha bastantes fulles on hi ha unes clàusules, on diu totes les condicions i el que
ha de fer perquè està agafant dades de persones i llavors és ell el qui te la custòdia.
Sr. Carles Palau, després hi ha un de manteniment i desinfecció COVID-19.

Sr. Ramon Consola, s’ha demanat, és de la regidoria de la Dona, s’ha demanat a la línia que ha oberta la
Diputació, la subvenció d’ajuda per les polítiques d’igualtat.
Sr. Carles Palau, i després una addenda conveni Agrobiofood.

Sr. Ramon Consola, aquest és el projecte europeu de l’Agrobiofood que s’ha passat tantes vegades pel
Ple i llavors la Diputació es va equivocar en un paràmetre i ens va enviar una modificació hi havia una
paraula que canviava, es van equivocar en una paraula. No obstant el de les factures li enviarem, per
descomptat.
DESÈ.- COMUNICACIONS SOBRE LES ACTUACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN I ENTITATS.
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Sr. Carles Palau, després hi ha subvenció Promoció Polítiques d'igualtat Diputació de Lleida.

ACTES DE PLENS 2021

Sr. Ramon Consola, aquest és el del Roc que és el qui fa la desinfecció a mig dia, quan s’acaba, fem lo
mateix de l’any passat quan hi ha el paro entre mati i tarda, es desinfecta tot el recinte, vestidors i sinó ho
fa a la nit, ho fa a primera hora abans de començar.

En motiu de la celebració el 12 de juliol de 2021, de la XXVII de la campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple
que organitza cada any la Federació Esclerosi Múltiple, el Consell Municipal de la Dona de l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell va dur a terme el passat 7 de juliol al mercat municipal i l’11 de juliol a les piscines, la
venda dels productes de suport a la campanya del Mulla’t de la Fundació Esclerosi Múltiple, que per cert la
imatge d’aquest any és obra de la il·lustradora i dissenyadora Judith Canela que ha fet el disseny de forma
totalment solidària i desinteressada, dels del Consell Municipal de la Dona s’agraeix la col·laboració a la
jornada dels nens i nenes del Casal d’Estiu que van portar manualitats fetes per ells, de la senyora Versica
per la donació d’elements decoratius pintats a ma i també de la senyora Raimunda Bonet per la donació
de les joies que confecciona ella de manera artesanal, gràcies a tots i a totes per la seva generosa
col·laboració.
La venda dels articles donats juntament amb els de suport a la campanya van fer possible la recaptació de
757,24 € que aquest any la Fundació destinarà a aturar l’impacte de l’esclerosi múltiple.
Felicitem a la regidoria de la Dona i al Consell Municipal de la Dona perquè malgrat les dificultats i les
circumstàncies adverses cada any fan possible que el poble de Bell-lloc mostri la seva solidaritat amb
l’esclerosi múltiple, gràcies Brigit i a continuar treballant amb aquestes iniciatives solidàries.
Unió de Pagesos
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Mulla’t per l’esclerosi múltiple.

La Unió de pagesos estrena a Bell-lloc la campanya “Disfruta-la a l’estiu”, es tracta d’una idea que fomenta
el consum de fruita dolça entre els més petits, organitzada per la Unió de Pagesos amb el suport de la
Diputació de Lleida.
El senyor Albert Bayona diputat de Salut de la Diputació de Lleida va participar dimecres 7 de juliol a la
inauguració de la campanya “Disfruta-la a l’estiu” que va tenir lloc a l’escola Ramon Farrerons de Bell-lloc,
l’acte va comptar amb la participació de l’Alcalde de Bell-lloc, i també diputat Ramon Consola, del
responsable de fruita dolça d’Unió de Pagesos, Bernat Ramon, del coordinador territorial al Pla de Lleida,
Josep Seyart i del coordinador comarcal a l’Urgell, Josep Petit.

Jugadors, tècnics i directius del Llista Blava van oferir el passat dimecres 7 de juliol la tercera Europe Cup
de la seva història a Bell-lloc en agraïment per haver-los acollit aquesta temporada al pavelló municipal
esportiu de Bell-lloc, degut a que no han pogut utilitzar les seves instal·lacions de l’11 de setembre, perquè
estan medicalitzades a causa de la pandèmia, el motiu d’aquest sentit homenatge per part del Llista al
poble de Bell-lloc va ser segons paraules del senyor Enrich Duch, president del Llista, “fer sentir a la gent
de Bell-lloc i molt especialment a l’equip de hoquei local partícips de l’èxit del Llista, donat que el suport de
Bell-lloc cedint-nos el pavelló ens ha permès completar una gran temporada i aconseguir aquesta copa
que volem compartir amb tot el poble.
Els protagonistes de l’acte van ser els jugadors, l’equip tècnic i els directius del club Llista Blava que es
van desplaçar a Bell-lloc, però els jugadors de la base del Club Patí Bell-lloc en van gaudir especialment,
primer amb el passadís d’honor que van fer amb els seus estics als jugadors i directius del Llista, i després
amb les fotos que es van poder fer amb la copa i els seus ídols que molt amablement després els van
signar els seus estics.
Una jornada ben emotiva que es va desenvolupar en un espai emblemàtic pel hoquei al nostre poble, la
Cultural, és el lloc on es va iniciar el hoquei a Bell-lloc, com va recordar l’Alcalde i també un emocionat
tècnic del Llista Albert Folguera, una de les màximes figures del hoquei que ha donat el nostre poble.
Com a cloenda de la jornada tant el club local de hoquei com l’Ajuntament van manifestar que ha estat
fàcil acollir l’equip del Llista al nostre poble i que estaran encantats de continuar amb aquesta col·laboració
si el Llista ho necessita.
Des de l’Ajuntament felicitem efusivament al Llista per aquesta tercera Europe Cup i els agraïm l’esperit de
col·laboració i la mostra de gratitud que han tingut amb el nostre poble i molt especialment amb el Club
Patí Bell-lloc d’Urgell. Gràcies campions.
Aprenem jugant reciclant a les piscines
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Copa d’Europa del Llista a Bell-lloc
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Al llarg d’aquest mes de juliol està previst que més de 400 nens i nenes de les comarques de Lleida, de 4
a 12 anys participin a la campanya “Disfruta-la a l’estiu” que te com objectiu diferents tastos de fruita arreu
dels municipis del territori. Aquest és el vuitè any que es duu a terme la campanya a les comarques de
Lleida, inclosa dins la iniciativa “Disfruta-la” iniciada al 2005 i per la qual han passat 6.000 infants de
primària de tot Catalunya i que te com objectiu promoure el consum de fruita dolça especialment entre el
jovent i els infants utilitzant una metodologia pràctica per tal de recuperar l’hàbit de menjar fruita en l’entorn
familiar. Des de l’Ajuntament felicitem a la Unió de Pagesos i a la Diputació per aquesta saludable
iniciativa que a part de fomentar l’alimentació sana posa en valors els productes de la nostra terra, la fruita
de Lleida, fomentant i impulsant el seu consum, el consum dels nostres productes, principalment entre els
més petits i també les famílies.
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A la sessió d’inauguració dels tastos de fruita van participar-hi més d’una trentena de nens i nenes del
casals municipal d’estiu que van poder gaudir de l’actuació del grup de teatre “La Cremallera” i degustar
una combinació de fruita formada per cirera, poma i albercoc a més cada infant es va endur de record la
carmanyola del projecte.

Els nens i nenes del Casal van poder participar dimecres 14 de juliol a les piscines municipals de Bell-lloc
en els jocs de reciclatge i reducció de residus organitzats pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell juntament
amb l’Ajuntament de Bell-lloc. L’objectiu de l’activitat és conscienciar de forma lúdica i divertida als més
petits de la importància del reciclatge i de la cura del medi ambient. L’activitat dirigida pels educadors del
servei de medi ambient del Consell Comarcal del Pla d’Urgell consisteix en abocar a l’aigua diferents tipus
de residus pel que els més petits identifiquin a quin contenidor s’han de llençar.
És el segon any que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell duu a terme aquests tallers a les piscines
municipals de tots els pobles de la comarca i s’espera que fins a finals de juliol hi puguin participar uns 600
nens i nenes.

Felicitació als germans Marimón-Bergé

ACTES DE PLENS 2021

Des de l’equip de govern volem impulsar i potenciar la correcta recollida selectiva, per aquest motiu
afavorirem participar a totes les activitats que es proposin dirigides a la sensibilització dels infants, tant
dels infants com dels adults en l’àmbit de la recollida selectiva, per aquest motiu felicitem al Consell
Comarcal i a l’Agència Catalana de Residus per la iniciativa i per oferir als infants del nostre poble la
possibilitat de participar-hi.

Que Bell-lloc és terra fèrtil de jugadors de hoquei a aquestes alçades, crec que ningú ho pot posar en
dubte, una altra mostra ben evident l’hem pogut constatar aquests darrers dies pels èxits esportius en el
món del hoquei aconseguits pels germans Marimón-Bergé, des de l’Ajuntament la nostra més efusiva
felicitació a l’Abril Marimón Bergé pel campionat de Catalunya FEM-15 amb el Hoquei Club Femení
Igualada, i al seu germà Aleix Marimón Bergé perquè ha ampliat el seu palmarès de títols amb el
Campionat d’Espanya amb el seu equip Igualada Hoquei Club Júnior, als dos germans i a tota la família
moltes felicitats per aquests merescuts i treballats títols i el nostre agraïment més profund perquè gràcies a
la capacitat de viure l’esport amb aquesta afició i dedicació, l’Abril i l’Aleix s’han convertit ens uns
veritables referents esportius pels nens i nenes del nostre poble, de l’equip de hoquei i també de tota
l’afició i a més fan que el nom de Bell-lloc ressoni arreu del nostre territori i també arreu del món.
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La quantitat i sobre tot la qualitat de la recollida selectiva és un dels objectius d’aquesta campanya de
conscienciació, tot plegat per disminuir el volum de residus que es llencen al contenidor que no pertoca i
aconseguir reduir la fracció de resta fins al punt que només contingui tot el que no es pot reciclar.

Sr. Ramon Consola, perdoneu s’ha deixat un detall a la festa que es va fer de la fruita amb la jovenalla
també hi havia la tinent d’alcalde la Rosa Mª Buira.
ONZÈ.- PRECS I PREGUNTES
Sr. Carles Palau, afegint a les paraules que ha fet l’Alcalde al començament del Ple, ens hem d’alegrar per
l’indult que han tingut els presos i preses polítiques però no és l’objectiu, l’objectiu és l’amnistia i la llibertat
i el retorn de tots els perseguits per l’Estat espanyol i a més a més també l’objectiu és que s’escolti al
poble de Catalunya en les seves reclamacions. Avui ens podem alegrar de que s’ha arxivat la causa contra
48 persones acusades del tall de l’autopista a Salt, perquè no hi havia causes objectives per seguir
aquesta causa oberta, però hem de recordar que encara hi ha més de 3.000 persones perseguides per
l’Estat espanyol tant sòls perquè demanen que es pugui escoltar la veu del poble de Catalunya.
Un cop dit això, s’està repartint aquesta setmana a partir d’un conveni que va signa aquest Ajuntament,
uns cubell d’orgànica i les bosses d’orgànica, quins criteris s’utilitzin per repartir els cubells i aquestes
bosses.
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Des de l’Ajuntament del vostre poble Abril i Aleix us animem a que continueu gaudint i fent gaudint del
hoquei al més alt nivell i segur que amb l’entusiasme, entrega i il·lusió que us caracteritza aconseguireu
tots els èxits esportius i personals que us proposeu. Moltes gràcies i felicitats campions.

Sra. Rosa Mª Buira, estan basats en els rebuts d’escombraries, la gent que hi viu a cada casa i en funció
de la gent que hi viu o que consta al rebut de les escombraries doncs es dona, a partir de quatre persones
que hi viuen a cada casa, son 2 cubells i si son més pues son més cubells. Si hi viuen 1, 2 ó 3 és un cubell
i 2 pacs de bosses, dos rolls d’aquells i a partir de 4 persones son dos cubells i les bosses corresponents
també, i així, en funció del rebut de l’escombraria.
Sr. Ramon Consola, es va tenir que quadrar sobretot les bosses, perquè de cubells en sobren, però les
bosses s’han quadrat, quadra amb la gent que està pagant rebut d’escombraries, no quadra ens falta un
paquet de bosses, qualsevol membre de l’equip de govern està disposat a posar-lo. La gent van venint,
però avui ja no tant.
Sra. Rosa Mª Buira, teòricament s’acaba demà i no se si demà haurem repartit tots els cubells que hi ha
allí, penso que nom, suposo que ho allargarem a la setmana vinent i que es farà el repartiment aquest, tot i
així dubto que els repartim tots.

Sra. Rosa Mª Buira, a la gent que no estan empadronats perquè representa que a cada habitatge, està
ordenat per habitatge, cada adreça si no hi viu ningú lògicament el rebut de les escombraries existeix però
no hi ha ningú empadronat, llavors tota aquesta gent que es troben en aquesta situació, se’ls apunta i si en
sobra, que en sobrarà se’ls trucarà i podran venir a recollir el cubell, ara d’entrada el criteri va ser tothom
que realment està empadronat allí.
Sr. Carles Palau, com que has començat dient que era el rebut de les escombraries.
Sra. Rosa Mª Buira, és el rebut de les escombraries però allí fa referència als qui estan empadronats.

Sr. Carles Palau, però entenc que si algú te segona residència o està empadronat en un altre lloc però fa
vida aquí.

Sra. Rosa Mª Buira, en principi hem prioritzat l’empadronament que consti al rebut de d’escombraries i
després si no estan empadronats aquí i paguen rebut d’escombraries.
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Sr. Carles Palau, la pregunta era perquè, per un comentari que se m’ha fet d’unes persones que no estan
empadronades aquí, però si que paguen les basures i no se’ls hi ha donat el cubell.

Sr. Carles Palau, igualment paguen algo.
Sr. Ramon Consola, si, però llavors ens trobem que el problema el tenim amb les bosses, i si una persona
ve a passar quinze dies aquí, crec que primer hem de prioritzar els que passen tot l’any, penso jo no ho se.
L’altre dia també em va trucar, no se si son los mateixos, es van queixar per això, i després es van queixar
que les piscines els hi cobràvem de foraster i resulta que estan jubilats, i els jubilats no paguen, van
muntar una mica de bulla. El criteri ha sigut aquest perquè tenim les bosses que tenim i entenem que si
una persona ve a passar quatre dies aquí no li donarem pas les bosses i les restarem a una persona.
Sr. Carles Palau, entenc que quan es va fer el càlcul només es va tenir en compte els empadronats.
Sr. Ramon Consola, quan es va fer el càlcul d’això, es va ficar, s’estava discutint si es ficaven les cases
que la gent venia a veranejar o no i es va decidir que si, perquè si venien quinze dies provocaven basura,
lo que també es va fer el càlcul de que en aquell temps hi havia moltes cases que encara també n’hi ha
ara, que per això es va ficar lo de les persones, i dic amb bon criteri, perquè hi havia cases que hi havia
una padrina i no podia pagar el mateix que una casa que vivien deu persones, les deu persones cada dia
produïen una bossa de basura.
Sr. Carles Palau, jo estic dient càlcul alhora d’encomanar les bosses.
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Sr. Ramon Consola, si no estan empadronats no paguen rebut d’escombraries, paga la casa però ells no
paguen.

Sr. Ramon Consola, ens ha tocat per lo que ens ha tocat, no les hem encomanat, tenim un cupo establert i
és el que ens han donat, a nosaltres ens han donat un cupo, no se la quantitat, ara et podia dir un error, no
se si son 2.500 rolls, podria ser 2.221 per aquí van els tiros, això és el cupo que ens toca a Bell-lloc.
Sr. Carles Palau, això no és el que se’ns ha explicat al Consell Comarcal.
Sr. Ramon Consola, a Bell-lloc ens han dit, miri a vostè li toca aquestes bosses i a vostè li toca aquests
cubells.
Sra. Rosa Mª Buira, van arribar els cubells i van arribar les bosses, però no vam poder demanar quantes
bosses necessitàvem.
Sr. Ramon Consola, ho van fer per habitant, per gent empadronada, el càlcul del Consell ho van fer per
empadronats.

Sr. Carles Palau, si aquí hi ha tantes cases i tantes persones, pues aquí teniu tants rolls.

Sr. Ramon Consola, no, van agafar la gent que hi havia i ens han donat un cupo, no vam demanar
nosaltres tantes bosses, son les que ens han donat.
Sr. Carles Palau, nosaltres entenem que el fet de pagar rebut i si el que volem és que la gent, incentiva
que la gent recicli, però si heu trobat aquesta solució. Algú que vulgui reciclar que no li tallem les ales.

Sr. Ramon Consola, ja, però la persona que ve a passar dos dies, pot reciclar tranquil·lament, si vol
reciclar.
Sra. Rosa Mª Buira, tothom que ho vingui a buscar el tindrà.

Sr. Ramon Consola, jo crec que el tema del reciclatge està vinculat al sentit comú, llavors les hi hauríem
de fer mirar el segon i no lo primer.
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Sr. Ramon Consola, va haver pobles que no s’hi van voler sumar, cert, però els altres no.
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Sr. Carles Palau, el que se’ns ha dit és que cada poble va fer la petició i potser algun no es va voler sumar.

Sr. Ramon Consola, ho dubto, mira abans als padrins no els hi calia dir-los-hi res i reciclàvem millor que el
que ho fem nosaltres, perquè el que sobrava del menjar anava pels tocinos i les gallines, matèria orgànica,
i feien ous que es tornaven a fer per menjar. Jo només a títol d’anècdota, quan van sortir això dels
contenidors i el famós reciclatge jo vaig ser molt crític, es que els padrins, no els padrins seran els que ho
faran més be, ells són els que han reciclat tota la vida, els que no reciclem som nosaltres que ens hem tirat
a la vida fàcil perquè arribava un moment que ho llençàvem tot; això és com el plàstic, jo quan veig cada
dia la mateixa història que si el plàstic mata balenes, que si el plàstic mata tortugues, que si el plàstic no
se que, pues es prohibeix el plàstic i ja hem acabat, que ho facin amb cel·lulosa, a veure no inventem res,
antigament la gent anava a compra el pa amb bosses de roba o amb bosses de paper i a qualsevol botiga
de queviures et donaven una bossa de paper marró i ficaven el gènere dins i molta gent s’embolicava
l’esmorzar en paper de diari.
Sr. Carles Palau, està tornant això ara.
Sr. Ramon Consola, llavors diem dels padrins, però si els padrins ho fan be pobra gent, el problema som
nosaltres, però nosaltres veig que cada tomb estem perdem més el sentit comú, perquè tu vas insistint a la
gent que ho faci be i la gent avui, molta gent penso que diuen, com que pago, exigeixo, és un concepte
que potser l’hem donat equivocat.
Sr. Carles Palau, la gent ha de ser conscient, pagaràs més per fe el que estàs fent.
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Sr. Carles Palau, hi ha gent que recicla més en un lloc o en un altre per les facilitats que se’ls hi doni.

Sr. Ramon Consola, ara ens trobarem amb la petjada del carboni, això ja hi som, ja hi serem a veure que
passarà, perquè el que contaminarà més haurà de pagar més, però els que descontaminaran que som
nosaltres segur que no ens donaran ni un duro, perquè a les terres de dins, els pagesos haurien de cobrar,
avui he baixat de la muntanya, aquella gent els haurien de pagar, perquè estan descontaminant i la feina la
tenen per arreglar els boscos.

Sr. Carles Palau, això s’havia d’haver tapat al començament.
Sr. Miquel Amorós, això és feina de l’empresa que va fer l’obra de l’enllumenat.
Sr. Ramon Consola, si però està, volem que ho faci la mateixa empresa, si porten l’asfalt.
Sr. Carles Palau, però la rasa qui la va obrir.

ACTES DE PLENS 2021

Sr. Ramon Consola, ja està, s’ha acabat el procediment, ja hem invitat a les empreses i ara esperem que
en una setmana o deu dies a veure a qui s’adjudica. Amb les noves lleis de contractació, encara que sigui
poc import, ho has de publicar, han de passar els tempos, i sense voler te col·loques en mes i mig, dos,
entre que ho envies al Butlletí i ho penges i tal son 30 dies hàbils que son 40 dels naturals més algo que
sempre es perd pel camí que son dos o tres, ens en anem a 40 ó 50 dies, però ara ja s’ha acabat, ara ja
hem arribat al final i ja podem tirar-ho endavant. Jo li explico, si no ho hem fet és perquè tot te una
tramitació, jo també ho trobo excessiu perquè al final qui ho paga és la ciutadania, perquè això si es
pogués fer, publicar-ho en una setmana i automàticament enviar-ho a les empreses que vinguessin,
segurament ja estaria arreglat, perquè no és un problema de diners, però bueno si son 30 dies hàbils,
pues son 30 dies.

Sr. Ramon Consola, a la negociació es van treure els diners de l’asfalt, perquè quan nosaltres fessin la
vorera s’asfaltés la rasa, ja li he explicat el perquè s’ha retardat.
Sr. Carles Palau, ara m’està dient que està a punt d’entrar en vigor el nou contracte.
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Sr. Carles Palau, veiem les rases que hi ha davant de les piscines que cada vegada estan pitjor, encara no
s’han tapat, i les de les obres del sector quatre de l’enllumenat tampoc s’han tapat.

Sr. Ramon Consola, i dins d’aquesta vorera també hi va el reparar aquestes rases.

Sr. Ramon Consola, amb l’enllumenat.
Sr. Carles Palau, i perquè no es va tapar llavors.
Sr. Ramon Consola, llavors es va decidir, que per fer venir una màquina que els hi costava molts més
diners, pues ja ho faríem tot alhora, i s’ha retrassat.
Sr. Carles Palau, al contracte hi havia lo de tapar aquesta rasa.
Sr. Ramon Consola, a la partida ho vam descomptar.
Sr. Miquel Amorós, quan pujava aquesta partida que es va descomptar.
Sr. Ramon Consola, em sembla que pujava set-cents i pico o vuit-cents.
Sr. Miquel Amorós, és a dir l’obra va acabar pujant set-cents euros menys del que estava previst.
Sr. Ramon Consola, si.
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Sr. Carles Palau, però la rasa es va fer.

Sr. Carles Palau, son modificacions que vau fer.
Sr. Ramon Consola, l’obra no va ser això, perquè llavors es va fer tot lo de l’aigua i tot lo demés, a la
partida aquesta es va treure la partida de l’aglomerat.
Sr. Miquel Amorós, és evident que l’empresa no va cobrar la partida.
Sr. Ramon Consola, aquesta partida es va treure.
Sr. Carles Palau, aquesta rasa no era de l’aigua potable del camp de futbol.
Sr. Ramon Consola, no, era la de l’enllumenat.

Sr. Carles Palau, s’està fent algo per mirar-ho.

Sr. Ramon Consola, si s’està treballant, però el que passa és que amb la gespa has de cohabitar molt be,
és una zona que hi ha davall del xop, l’altra està be, de gespa, està perfecta, perquè l’he anat a veure, i és
una zona que ens va fallar un aspersor i s’ha cremat una part, a la part del talús. Allà també passa una
casuística, que fa molts anys que passa, segurament que a vostès també els hi passava, que son les
arrels d’aquells xops que pugen i en aquesta època pues punxen. Lo que passa que si tu vols tenir
controlat els mosquits, que precisament avui ho dèiem, no acostumen a felicitar mai a l’Ajuntament, perquè
si ho fas be tothom ho troba be, si està malament de seguida t’ho diuen, avui ens han felicitat pels
mosquits i jo he felicitat al Felipe, perquè els tenim molt controlats. Llavors has de buscar una mica
l’equilibri i la humitat per poder equilibrar el tema dels mosquits. Ja m’ho he anat a mirar i estem en ello, la
zona la tenim detectada i estem treballant.
Sr. Carles Palau, el rebossat que ha caigut.
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Sr. Ramon Consola, una zona, la zona de dalt del xop, l’altra no.
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Sr. Carles Palau, lligat amb això de les rases, estem tenim queixes durant aquesta setmana del mal estat
de la gespa de les piscines e inclús que ha caigut algun tros de rebossat o algo així de la piscina. Pel que
fa a la gespa ens diuen que està seca.

Sr. Carles Palau, a mi m’ho han comentat avui.
Sr. Ramon Consola, ha caigut avui, per tant si ho arreglem demà som molt ràpids. Ha caigut avui cap al
voltant del migdia.
Sr. Carles Palau, a mi tal com m’ho han comentat, no ho he vist, ni se quan ha caigut.
Sr. Ramon Consola, ja que vostè em fa la pregunta i està interessat en el problema, jo li explico tot el
problema, al voltant del migdia ha caigut un rebossat, l’agutzil plega a les dos, avui hi havia Ple i estem
assabentats i segurament demà mirarem i farem l’actuació.
Sr. Carles Palau, perfecte. L’altre dia, i avui potser també ha sortit el tema, del desbordaments dels
contenidors, dels mobles... això s’ha traslladat al Consell d’Alcaldes, s’està apretant a Medi Ambient del
Consell.
Sr. Ramon Consola, jo ho he dit moltes vegades, mira, la meva proposta sempre és la mateixa, el Consell
amb abocaments il·legals i temes mediambientals d’aigües residuals i aquestes coses, te poder
sancionador, jo crec i facilitaria la vida als alcaldes, perquè no s’haurien d’enfrontar amb la seva població
sinó demanar, i que ho gestionés el Consell, perquè avui via wifi es pot fer de tot, ficar càmeres a tots els
contenidors de la comarca, identificar les persones i sancionar-les, tal qual com això, jo sempre dic el
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Sr. Ramon Consola, el rebossat ha caigut avui, em sembla, si és el mateix, demà l’arreglarem, però el
rebossat que jo sàpiga ha caigut avui.

mateix, que puguin sancionar, és a dir a Bell-lloc, jo ja em fico jo, en Ramon Consola me detecta la càmera
del carrer Sant Jordi que en contes de tirar l’orgànica al contenidor ho tiro a terra, ja no la tiro dins, la tiro a
terra, com ha passat aquí a Lluis Companys la setmana passada, d’acord, la tiro a terra, automàticament si
em detecten, porten la imatge aquí al poble, la identifiquen, criden a aquest senyor i li enviem una recepta
a casa, llavors que ho aprovo el Consell d’Alcaldes en un Ple, si seran tres-cents o quatre-cents, cinccents, mil euros, lo que hagi de pagar. Que no, s’envia a la Diputació i que li embarguin el sou, tan fàcil
com això. Al segon copet a l’espatlla, tranquil que ja vigilarien, però clar això no hi és.
Sr. Carles Palau, si que hi és, és competència de l’Ajuntament sancionar.
Sr. Ramon Consola, si clar, i ficarem un policia a cada contenidor.
Sr. Carles Palau, no, també es pot parlar el tema de les càmeres.

ACTES DE PLENS 2021

Sr. Carles Palau, no pot ser il·legal.
Sr. Ramon Consola, si home, si, miri aquí te la Secretària, li dirà. Ho hem mirat.
Sr. Carles Palau, serà farragós i serà complicat.
Sr. Ramon Consola, és il·legal.

Sr. Carles Palau, el tema és, la potestat sancionadora hi és, es competència municipal encara. Si es vol fer
això que dieu es traslladar la proposta al Consell, cedim la competència al Consell perquè pugui sancionar
el Consell.
Sr. Ramon Consola, el Consell no ficarà un vigilant a cada contenidor, el Consell això no ho volen.
Sr. Carles Palau, si el Consell d’Alcalde vota que si, es farà, vulgui o no vulgui.
Sr. Ramon Consola, jo la proposta no ha tirat mai endavant, i li dic potser seria la solució.
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Sr. Ramon Consola, ho estem mirant, però és il·legal.

Sr. Ramon Consola, llavors la pregunta és, l’Alcalde que ha de fer cada dia de la setmana, en un àrea
diferent tot el dia allà.
Sr. Miquel Amorós, jo no et parlo del sistema. Lo que no podem fer és dir mira jo com Alcalde no vull anar
sancionant a la gent i això ho vull traslladar al Consell Comarcal.
Sr. Ramon Consola, l’Alcalde ja l’admet, però ara et faig una proposta, que et sembla lloguem una
empresa de seguretat i muntem una seguretat tots els dies al contenidors.
Sr. Miquel Amorós, s’ha d’estudiar, si fos per mi de contenidors ja no en tindríem, aniríem al porta a porta.
Sr. Ramon Consola, un altre desastre.
Sr. Miquel Amorós, passen del 50 % al 80 % de reciclatge.
Sr. Ramon Consola, un altre desastre, el primers dies, però un desastre. Després et trobes un munts de
porqueries a les afores del poble.
Sr. Miquel Amorós, no te’n trobes ara de porqueria.
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Sr. Miquel Amorós, jo penso que la responsabilitat no s’ha de trasllada al Consell Comarcal, si la potestat
sancionadora és de l’Alcalde, per molt que no agradi, a vegades l’Alcalde a de fer coses que no agraden.

Sr. Ramon Consola, molts més, t’ho dic pels que ho tenen, aquests invents, el problema és d’aquí,
nosaltres no estem bregats en aquest sistema, ni amb un ni amb l’altre, la nostra manera de pensar és
diferent, però és igual, ja et dic quina proposta, l’Alcalde ja està disposat a sancionar, com ho hem de fer,
com ho fem per controlar la gent que tiren les basures a fora. Te faig la pregunta, contesta.
Sr. Miquel Amorós, tu has dit que el Consell Comarcal posi càmeres al contenidors.
Sr. Ramon Consola, jo et faig la pregunta, l’Alcalde ja està disposat a sancionar en aquest cas, dis-me tu
lo que hem de fer per enganxar la gent.
Sr. Miquel Amorós, que el Consell d’Alcaldes decideixi posar càmeres als contenidors, i l’Alcalde és qui te
la potestat de sancionar.
Sr. Ramon Consola, el Consell d’Alcaldes ja no t’ho farà perquè quan tu demanes, ja tens un problema.

Sr. Ramon Consola, ara ho hem mirat, si ja ho estem mirant, i vull arribar a un punt de sancionar a una
persona i ensenyar-li la foto, i llavors que denuncio a l’Ajuntament perquè llavors d’aquesta manera
denunciant a l’Ajuntament sabrem qui ha sigut el que ho fa, m’explico, ja estic hasta disposat a saltar-me la
legalitat o el tema al·lega’l que es diu a vegades alguns, estic disposat a això, ja estem treballant, perquè
jo estic tant cansat com tu o més quan veig això, però és un tema de responsabilitat, perquè quan jo vaig a
tirar la basura, obro la tapa del contenidor, i la tiro dins, no la tiro a terra i com avui també s’ha trobat, de
dir home tirar-ho a dins i li han dit per això pago, això en una societat com vivim, això no és tolerable, lo
que passa és que la societat últimament no se que passa, aquí s’han perdut tots els papers, és a dir es pot
pegar a la policia, es pot insultar a tothom, tothom te dret a tot i les meves llibertats son les que prioritzen,
no les llibertats dels altres, les meves, jo puc fer el que hem doni la gana i tu m’has de respectar, clar i aquí
ara hem perdut els papers, a mi em sembla que hem perduts els papers, per això et dic, que fem, lloguem
una empresa de seguretat i fiquem un segurata a pagar el poble a cada àrea de contenidors.
Sr. Carles Palau, tampoc fiquem un policia al cantó de cada bar. Però per no aplicar sancions no. Aplicar
el tema de sancions o intentar millorar el tema de la recollida selectiva.
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Sr. Miquel Amorós, llavors perquè hi som aquí.

Sra. Rosa Mª Buira, a qui li apliquem les sancions.

Sr. Ramon Consola, doncs dis-me, contesta.
Sr. Carles Palau, s’han d’estudiar altres opcions.
Sr. Ramon Consola, quines, dis-me, mira Carles la persona que ve a netejar els contenidors tots els dilluns
i tots els dijous i els camions de la basura que he parlat, com aquí a tot arreu, hi ha pobles que encara
més.
Sr. Carles Palau, només a la comarca parlem.
Sr. Ramon Consola, jo només parlo dels camions que recullen per aquí.
Sr. Carles Palau, deu haver pobles a Catalunya, que tenen altres opcions.
Sr. Ramon Consola, escolta a Cervera estan igual o pitjor.
Sr. Miquel Amorós, però tampoc ens podem excusar amb lo que passa als altres llocs.
Sr. Ramon Consola, d’acord, però tu encara no m’has contestat.
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Sr. Carles Palau, no és qüestió de ficar un segurata a cada àreaa.

Sr. Miquel Amorós, i tanc que t’he contestat. Jo et dic la meva primera opció és el porta a porta, ja t’he
contestat, lo primer que faria jo.
Sr. Ramon Consola, aquesta no la farem, perquè la trobo tonta. Aquesta no, si vosaltres esteu al govern,
feu el porta a porta, nosaltres no ho ficarem.
Sr. Miquel Amorós, la segona opció que hi hagi un control, com s’ha començat a fer a Linyola, és que quan
hi havia un abocament fora del lloc que sigui, la bossa de basura es mirava i si es detectava alguna carta o
alguna cosa que portés la direcció o així.
Sr. Ramon Consola, ho hem mirat, i ja no deixen res. Et dic una cosa Miquel a més d’un li hem fet anar a
replegar la porqueria, a més d’un.
Sr. Miquel Amorós, i perquè no se li posa una sanció.

Sr. Miquel Amorós, si però si quan et trobes un i identifiques la persona el que fas com Alcalde és anar allà
i dir-li escolta ves a recollir-ho i no li poses la sanció, clar una oportunitat que tenim de sancionar una
persona que està sent incívica i no l’aprofitem, i li diem ves-ho a recollir i així s’acaba tot, i la pròxima
vegada no ho facis més.
Sra. Rosa Mª Buira, l’objectiu quin és, sancionar o que la gent no siguin incívics. Potser aquesta persona
que algú ha anat a casa seva i li ha dit noi ves a recollir, jo hauria passat vergonya.
Sr. Miquel Amorós, l’objectiu és que no ho llanci.
Sr. Ramon Consola, no ho ha tornat a fer, aquest no ho ha tornat a fer més.

Sr. Miquel Amorós, quin efecte te a la resta de la població, la resta de gent si veu que l’Ajuntament no
sanciona a gent que està llençant la basura fora.
Sr. Ramon Consola, escolta Miquel, ara faran aquest invent de la targeta, això més porqueria a terra.
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Sr. Ramon Consola, a més d’un, ara ja no fiquen ni sobres, ni cartes, ni noms, ni codis bancaris.

Sr. Ramon Consola, ja t’ho he dit, lloguem una empresa de seguretat.
Sr. Miquel Amorós, perquè no la llogues.
Sr. Ramon Consola, que et sembla que l’hem de llogar.
Sr. Miquel Amorós, jo t’he dit les meves tres opcions.
Sr. Ramon Consola, però les teves tres opcions no porten a en lloc.
Sr. Miquel Amorós, segons el teu criteri.
Sr. Ramon Consola, dis-me una opció que porti a algun lloc. El porta a porta no ens porta a en lloc.
Sr. Miquel Amorós, i com Alcalde que faràs, per solucionar-ho això.
Sr. Ramon Consola, enviarem cartes.
Sr. Miquel Amorós, a la resta de pobles també passa. Doncs que faràs, la teva opció quina és.

31

Codi Validació: 45QYP29W29EXN2RTWJLSA35RY | Verificació: https://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 35

Sr. Miquel Amorós, jo el que veig és que tot son invents, tot no funciona res, i jo ja t’he contestat tres
opcions més, quina és la teva de proposta.

Sr. Ramon Consola, estem treballant en les càmeres.
Sr. Miquel Amorós, i si les càmeres ens diuen que no les podem ficar, que farem.
Sr. Ramon Consola, les ficarem igual.
Sr. Miquel Amorós, d’acord, ja m’has donat una opció, quan les posarem.
Sr. Ramon Consola, ara estem treballant amb l’empresa, ens vam reunir la setmana passada.
Sr. Miquel Amorós, el porta a porta, podeu dir el que vulgueu, però les dades demostren que als llocs on
es fa el porta a porta passen al 80 i al 90 %.
Sra. Rosa Mª Buira, ves a parlar amb molta gent dels llocs que tenen la recollida porta a porta.

Sra. Rosa Mª Buira, t’explicaran que els gats volten per allí.
Sr. Miquel Amorós, i ara no hi volten els gats.
Sr. Ramon Consola, si ho tiressin dins no passaria.
Sr. Miquel Amorós, la merda a fora hi és igual.

Sra. Rosa Mª Buira, la solució no és el porta a porta. Perquè hi ha molta gent, el porta a porta cada dia
treus un tipus d’escombraries, però hi ha molta gent incívica que no fan el que toca, i el dia que ho treuen,
treuen la que els hi sembla i si un hi va de cap de setmana quan arriben a la nit treuen tota l’escombraria
que te a casa, no s’espera.
Sr. Ramon Consola, és un problema de la societat.
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Sr. Ramon Consola, vens fum, Miquel vens fum.

Sr. Miquel Amorós, pues com ara hi ha als contenidors, que hi ha brutícia.
Sra. Rosa Mª Buira, i gent incívica n’hi ha a tot arreu, aquí, al porta a porta i a tot arreu. A l’altra legislatura
també us devíeu trobar amb aquest problema, de que la gent era incívica.
Sr. Miquel Amorós, ho vam demanar constantment al Consell Comarcal.
Sra. Rosa Mª Buira, i vau demanar el porta a porta.
Sr. Miquel Amorós, ho vam demanar constantment al Consell Comarcal que fes un estudi de viabilitat
d’implantar el porta a porta a tota la comarca.
Sra. Rosa Mª Buira, i es va fer aquest estudi.
Sr. Miquel Amorós, no, però és que nosaltres no governàvem al Consell Comarcal. Es va negar fins i tot
fer l’estudi de la viabilitat econòmica d’implantar el porta a porta.
Sr. Carles Palau, hi ha hagut alguns ajuntaments que han fet aquest estudi per la seva banda. Lo que és
cert és que si tu mires els números d’un i l’altre los resultats canten. Continuant amb aquest tema, l’altre
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Sra. Rosa Mª Buira, i amb el porta a porta et trobes que allí on es recull el porta a porta doncs hi ha un niu
de brutícia moltes vegades i molt sovint.

Ple vam parlar de la memòria de la recollida selectiva de l’any passat, no se si has tingut temps de mirarla.
Sr. Ramon Consola, si me l’he mirat.
Sr. Carles Palau, quina valoració fa.
Sr. Ramon Consola, doncs el que diem, que la gent no recicla, però això és un problema ja de casa, ve de
casa també.
Sr. Carles Palau, que vol dir que ve de casa.
Sr. Ramon Consola, pues que estan reciclant malament.

Sr. Ramon Consola, ho farem, tranquil, estamos en ello.

Sra. Rosa Mª Buira, l’activitat que es va fer l’altre dia a les piscines, per exemple, va encaminada cap aquí.
Si fem pedagogia amb els nens, si veuen a la mare que està llençant una cosa en un contenidor que no
toca, dirà que no, hem de fer pedagogia, i se n’està fent, s’està fent activitat, el que passa és que no anem
a la velocitat que voldríem anar, i que ens agradaria a tots, que tots fóssim la mar de cívics i que
tinguéssim una societat una mica diferent del que la tenim, però és el material que tenim i amb això hem
de treballar.
Sr. Miquel Amorós, però no ens podem resignar.

Sra. Rosa Mª Buira, no ens resignem, t’estic dient que estem fent coses, que estem treballant i que estem
intentant fer pedagogia, perquè la única solució serà que tots ens creguem que el reciclatge és efectiu i és
eficient i l’hem de fer be, fins que tots no estiguem convençuts d’això no funcionarà res.

Sr. Ramon Consola, dilluns tots els alcaldes d’aquí de la muntanya, ajuntaments de dos i tres, cinc-cents
habitants estaven cremats contra els pixapins de Barcelona, cremats, una vergonya total, allà on
aparcaven el cotxe deixaven tota la merda, tots els alcaldes, plegant la merda pels camins, perquè de
reciclar res, allí es va quedar tot, amb els kayaks baixaven per on els hi donava la gana pel riu, entraven a
les finques on hi havia ramats de bestiar i quan sortia el propietari a dir que era particular, li deien que la
muntanya era de tots.
Sr. Carles Palau, això no és d’ara.
Sr. Miquel Amorós, que vol dir amb això.
Sr. Ramon Consola, és un tema cívic, llavors que m’estàs dient.
Sr. Miquel Amorós, abans parlaves de la gent gran, segurament la gent gran sap reciclar molt be, però els
nens petits és el que deia ella, hi ha moltes cases que reciclen perquè els nens son insistents, i això està
molt be, i això és el que ajuda a canviar els hàbits, s’han de prendre mesures, al 2050 ens estan fent unes
exigències a nivell de reciclatge que si anem amb el pas que anem no arribarem de cap manera.
Sr. Ramon Consola, pues és el que deia abans, que prohibeixen el que han de prohibir, perquè hem de
crear plàstic si està donant problemes.
Sr. Miquel Amorós, això ja no es pot vendre (got de plàstic).
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Sr. Ramon Consola, i que hem de fer, enviarem cartes, ho comunicarem a la gent, ja us ho vam dir.
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Sr. Miquel Amorós, així no fem res.

Sr. Ramon Consola, ja es ven d’això altre (ampolla d’aigua)
Sr. Miquel Amorós, totes les administracions han de fer feina, i com ajuntament també l’hem de fer.
Sra. Rosa Mª Buira, l’hem de fer, som conscients, i l’estem fent a la mesura que podem, el que passa que
els canvis son lents i no arriben a la velocitat que ens agradaria, però no vol dir que estiguem resignats i
que no fem res, tot el contrari.
Sr. Carles Palau, al final de maig es va contractar la bibliotecària nova, substituta, diem-li com vulguem i al
mes de juliol s’ha tancat la biblioteca, que ha passat amb aquesta persona, està de vacances, o se li ha
suspès el contracte.
Sra. Rosa Mª Buira, està tancada la biblioteca perquè per tradició la biblioteca sempre al juliol no
funcionava i ara a l’agost tornarà a venir aquesta noia i ja està.

Sra. Rosa Mª Buira, bueno no t’ho sabria dir en aquests moments, però ho investigarem, ho parlarem, a
veure en quina situació estem.

Sr. Carles Palau, perquè si es tanca, i no tingues dret a vacances, que estigués de vacances i el cobrés,
només això.
Sr. Ramon Consola, es suposa que no.

Sra. Nadir Castells, jo voldria parlar sobre el tema de la revista, la última va sortir a la primavera del 2019,
me vas dir l’altre dia, que us havíeu ficat en contacte amb les diverses associacions per tornar a arrencar
la revista.
Sra. Rosa Mª Buira, mira, anem més ràpids, la tinc aquí i us la pensàvem repartir quan acabés la sessió.
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Sr. Carles Palau, però al juliol, aquesta noia en quina situació ha quedat, perquè vacances no te dret a un
mes de vacances.

Sra. Rosa Mª Buira, i al poble es repartirà a partir de dilluns, perquè aprofitarem per passar la revista i les
cartes de les pubilles i les hereus que cada any es passàvem ara en aquest temps, però que aquest any
doncs hem volgut aplicar la normativa amb lo de la protecció de dades i tot això, primer s’ha fet la consulta
i els pregons que esteu sentint aquesta setmana, que la gent no han acabat de portar l’autorització a
l’Ajuntament, llavors s’ha donat de plaç fins aquest divendres, els que hagin portat l’autorització sortiran al
llistat i els que no hagin portat l’autorització sentint-ho molt s’ha d’aplicar la normativa i no sortiran al llistat,
llavors suposo que això grinyolarà en un moment o altre, perquè estàvem acostumats a que tots els nens
d’aquell any sortien al llistat, i ara perquè el meu no ha sortit, doncs no ha sortit perquè no has respòs, no
has tornat l’autorització a l’Ajuntament. Llavors aprofitant que es passarà una circular es passarà la revista.
Sinó s’hauria passat demà, però esperarem a dilluns per passar-ho tot junt, i aprofitar la despesa.
Sr. Miquel Amorós, passeu una del reciclatge també.
Sra. Rosa Mª Buira, també podem fer una circular del reciclatge.
I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió, essent les vint-i-una hores i deu
minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretària, dono fe.
Vist i plau
L’Alcalde
Ramon Consola Palau

Secretària interventora
Pilar Casanova Navarro
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Sr. Carles Palau, perfecte.
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