10/21 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 21
d’octubre de 2021

Núm.: 10/2021
Caràcter: Ordinària
Data: dijous, 21 d’octubre 2021.
Horari: de les 19:30 a les hores a les 21:20 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
Enric Cerqueda Secanell

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

No assisteix 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 deu dels
onze regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els articles 46.2.c) de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 98.c) del Text refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 90 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Sr. Ramon Consola, primer que tot passaríem a votar el punt d’urgència que és la resolució de
discrepància que va fer la Secretària en el cas perquè es va contractar el xiquet aquell com que no hi havia
partida llavors la discrepància només la pot treure el Ple, en aquest cas passaríem aquest punt.
Votacions
Es sotmet a votació la incorporació a l’ordre del dia del punt d’urgència, aquesta s’aprova per unanimitat
dels membres assistents.
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts següents:
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Ramon Consola Palau (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 30/11/2021
HASH: 6f8774e1775bde7821acffd50cda933d

Assistència i quòrum

Número: 2021-0011 Data: 30/11/2021

A la Sala d’actes de la Incubadora d’Empreses de Bell-lloc d’Urgell, essent les dinou hores i trenta minuts
del 21 d’octubre 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

Pilar Casanova Navarro (1 de 2)
Secretaria - Interventora
Data Signatura: 30/11/2021
HASH: 5a401c2d519217fa79e760984b24e531

Identificació de la sessió

Ordre del dia
PART RESOLUTIVA
1r. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes anteriors, (ple ordinari juliol 23/09/2021).
2n. Proposta aprovació provisional de la modificació de l’ordenança nº 3 de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica. (Exp. 695/2021).
3r. Proposta aprovació provisional, si s’escau, de la modificació d’ordenança fiscal núm. 35 reguladora de
la taxa per la prestació de serveis de la Llar d’Infants municipal (Exp. 678/2021).

PART DE CONTROL
6è. Dació en Compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.
7è. Comunicacions sobre les actuacions de l’equip de govern i Entitats.
8è. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES ANTERIORS.

Número: 2021-0011 Data: 30/11/2021

5è. Urgència i punt d’urgència (Exp. 406/2021).

ACTES DE PLENS 2021

4t. Proposta d’acord de Ple aprovació inicial de la modificació de crèdit 5/2021 mitjançant crèdit
extraordinari i suplement de crèdit (Exp. 698/2021).

Atès que s’ha dut a terme el Ple Ordinari del 23/09/2021 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 23/09/2021.
Intervencions
Sr. Carles Palau, us hem passat unes esmenes abans del començament del Ple per a que s’incorporin.
Minut 27:30 – Sr. Miquel Campàs: voldria..... (inaudible)
Minut 1:24:00
Sr. Alcalde: ...(inaudible)
Sr. Palau:... (inaudible)

2

Codi Validació: 9MJLZLP5KHEA4YALPP6Q274X9 | Verificació: https://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 27

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.

Sr. Alcalde: ...(inaudible)
Sr. Carles Palau: S’haurà de mirar el decret per si parlava només de l’estat d’alarma.
Sr. Palau: Referent a la nova ubicació de les firetes, no se si dir queixa o comentari, som conscients que el
poble en va ple, no hagués sigut millor tirar grava que no aquest producte negre. Aquest producte negre és
de l’autovia passat per un gestor de residus?
Sr. Alcalde: no
Sr. Palau: Evidentment a banda si està be o no es podria haver fet amb grava, que tampoc hagués costat
tant.

Quin cost representa per l’Ajuntament el repartiment d’aquests tiquets de les firetes pels nens.
Sr. Campas: uns 3.000€.....falten encara.... (inaudible)
Sr. Palau:No hi haurà dia de les firetes, com hi havia els altres anys?
Sr. Campas: no, hi havia el problema de quin dia posàvem. Hi ha molts xavals fora.... (inaudible)
Sra. Rosa Mª Buira, una manera de garantir. A part de que els firaires no estaven massa convençuts de
que el dia de l’infant perquè ells havien d’assumir una part del cost amb això i tots sabem que el col·lectiu
dels firaires també ha sigut un dels col·lectius afectats per la situació de la pandèmia, és un col·lectiu que
també hem d’ajudar i afavorir una mica.
Sr. Carles Palau, perquè el cost de cada tiquet, ens han fet un preu o és el cost de venda al públic, per
dirho així.

Número: 2021-0011 Data: 30/11/2021

Sr. Palau: Fer-ho amb aquest producte ja hi ha hagut queixes altres vegades d’olors i molèsties, ja
veurem quan vingui la temporada de calor, a veure que és lo que passa.

ACTES DE PLENS 2021

Sr Alcalde: la grava si plou....(inaudible)

Sr. Carles Palau, les obres de la nova planta potabilitzadora, s’ha dipòsit la grava en una fica, hi ha gent
que pregunta que si se li ha regalat la grava, si sabem alguna cosa. Ja sabem que no es cosa nostra
Sr. Alcalde: d'entrada la grava..... (inaudible)
Sr. Palau: El més lògic hagués set emmagatzemar-la al terreny d’Incasòl que és a la vora.
Sr. Alcalde: es que el tracte de l'Incasol no se´com ha anat...... (inaudible)
Sr. Palau: Ens han comentat que al pont del canal, una de les dues senyals que marca corba perillosa com
si l’haguessin pintat de negre.
Sr. Alcalde:.................botellons intensius..........(inaudible)...al polígon bé gent de l'Aragò.............
Sr. Palau: Vaig veure que van publicitar al web de l’Ajuntament que algú havia tallat pins.
Sr Alcalde: si, van tallar 82 pins i va ser un professional, segur.........
Sr. Palau: Aquesta replantada no estan afectats per la malura que hi ha als pins?
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Sra. Rosa Mª Buira, s’ha pactat un preu amb els firaires, un preu bastant diferent del de venda al públic.

Sr. Alcalde: no...........(inaudible)
Sr. Miquel Amorós, es va fer denuncia, tema assegurances.
Sr. Alcalde: .............perds tot el dia als Mossos, no serveix de res, no aclareixen res. Si sapiguèssim qui ho
ha fet li fariem pagar però si hem de perdre tot el matí per re..............
Sra. Rosa Romà, qualsevol acte vandàlic, s’ha de denunciar.
Sr. Alcalde:........si a aquest que ha tallat els pins l'enganxèssin i li fèssin pagar la multa si que seria
dissuassori......esperdre el temps. El mateix que als botellons, vaig parlar amb l'alcalde d'Alpicat......

ACTES DE PLENS 2021

Sr. Alcalde: si home, ja hem denunciat coses.......(inaudible).....
Sr. Ramon Consola, tots d’acord.
Votacions
Queda aprovada per unanimitat l’acta amb les esmenes presentades pel Sr. Carles Palau.

SEGON.- PROPOSTA APROVACIO PROVICIONAL DE LA MODIFIACIÓ DE L’ORDENANÇA Nº3 DE
L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
Per provisió de l’Alcaldia amb data 15 d’octubre de 2021 es va acordar iniciar l’expedient de modificació
de les ordenances fiscals vigents entre elles la de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica que es l’
Ordenança nº 3.

Número: 2021-0011 Data: 30/11/2021

Sr. Carles Palau, discrepo parcialment. Quan venen els Mossos a fer la reunió trimestral, si no hi ha
denuncia, no poden demostrar que hi ha feina, i no els hi donen més places de mossos. Si no denunciem
perquè és farragós.

Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals de l’impost.
Vist l’informe d’impacte de l’ordenança.
De conformitat amb l’article 22.2.d) i e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, aquesta Alcaldia proposa al Ple el següent ACORD:
ACORDS
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal
núm. 3, reguladora de de l’impost de vehicles de tracció mecànica.
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El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en els seus
articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals.

Que en el seu article 6 quedarà redactada com es descriu:
Article 6.Quota tributaria.
1. A les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 95 de la Llei reguladora de les
hisendes Locals, se’ls aplicarà un coeficient de 1,44. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el
supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
2.

Excepte pel que fa als camions de més de 9.999 kg de carga útil i remolcs i semiremolcs de més
de 2.999 kg de carga útil arrossegats pe vehicles de tracció mecànica que serà el coeficient de 1.
Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

Article 6.Quota tributaria.

1.A les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 95 de la Llei reguladora de les
hisendes Locals, se’ls aplicarà un coeficient de 1,44. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el
supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
2. Excepte pel que fa als camions de més de 9.999 kg de carga útil i remolcs i semiremolcs de
més de 2.999 kg de carga útil
arrossegats pe vehicles de tracció mecànica que serà el
coeficient de 1.Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui
modificat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

Per tant en els apartats C) Camions i E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica , en els casos de més de 9.999 quilograms de càrrega útil i remolcs i semiremolcs arrossegats
per vehicles de tracció mecànica de mes de 2.999 quilograms de càrrega útil serà de 148,30 € i 83,30 €.

Número: 2021-0011 Data: 30/11/2021

ACTES DE PLENS 2021

Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2022 i
següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris aprovats.

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil

148,30

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles
de tracció mecànica:
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil

83,30

La resta de preceptes i disposicions d’aqueta ordenança fiscal no es modifiquen respecte l’aprovada sent
la resta el coeficient de 1,44 , amb el contingut del model de la Diputació de Lleida publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Lleida, número 192 de data 4 d’octubre de 2019.
Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
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C) Camions:

Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre
de les modificacions efectuades.
Intervencions
Sr. Carles Palau, la primera pregunta que ens ve al cap és a que es deu aquesta modificació, tant
específica i tant concreta.
Sr. Ramon Consola, hem parlat amb les empreses del polígon que tenen bastants vehicles i algunes que
en tindran i ens diuen que si ens ajustem als preus que hi ha als diferents llocs que en tenen pues els
ficarien aquí a Bell-lloc, llavors seria un increment important de recursos pel poble.
Sr. Carles Palau, crec que la majoria d’empreses de transport tenen els camions amb Leasing.

Sr. Carles Palau hem consta que això ja s’havia demanat fa anys i Bell-lloc no era un dels que tenia una
quantitat important de camions.

Sr. Ramon Consola, el poble de Bell-lloc com vostè diu molt be no te molts camions ni remolcs però ara
tenim l’oportunitat de tenir molts camions i per tant entenem que nosaltres com equip de govern si tenim la
possibilitat d’augmentar els recursos del poble creiem que aquesta és una bona oportunitat. No obstant si
vol la portaveu de l’equip de govern li acabarà de fer l’explicació i després si voleu tenim un debat sobre el
tema.
Sra. Rosa Mª Buira, com heu dit el que fem és passar de 1,44 a 1 que és el mínim que representa que es
pot cobrar i l’objectiu és com ha explicat el Ramon perquè tot i que en principi sembla que amb els
camions que tenim si no augmentés la quota de camions doncs perdríem uns 2.800 euros que és el que
reflexa l’informe de Secretaria doncs el que si que nosaltres pensem és que amb els actuals camions si
ara tenim un llista que hi hagi 15 ó 20 doncs pensem que s’incrementarà moltíssim i per tant això farà que
recaptem, ara estem recaptat uns 7.000 euros per aquest import doncs confiem que aquests 7.000
s’incrementin moltíssim i per tant valgui la pena aquest esforç entre cometes, ja ho veurem, la idea és
aconseguir això, la idea és incentivar a les empreses que hi hagi al polígon perquè els que hi ha al poble
lògicament les persones que tenen un camió al poble ja estem recaptant aquest impost, però el que estem
incentivant és que les empreses que puguin portar els seus camions aquí, i ens consta que hi ha moltes
empreses que els tenen fora precisament perquè l’impost aquest és més baix en segons quins municipis.
Llavors mal que mal que paguin a Bell-lloc, si utilitzin els serveis i estan a Bell-lloc doncs si els podem
captar millor i sinó ja veurem, d’aquí un parell d’anys ja valorarem si realment ha valgut la pena o hem de
tornar a deixar-ho com estava.
Sr. Ramon Consola, els número que hem fet i les converses que hem tingut podria se que l’increment fos
entre 10.000 i 12.000 euros, vull dir que és un increment important. També hem de partir de la base de
que per l’any que ve aquí hi haurà una pèrdua de camions que ara estan donats d’alta al 21 perquè el
Comelles s’ha venut el transport i uns altres també se n’han tret per tant realment també ens cauria el
padró de vehicles de transport, segurament ens baixaria degut a que hi ha camions que estan domiciliats
en un altre lloc.
Sra. Rosa Mª Buira, ja en teníem pocs, doncs ara encara hi ha previsió de perdre alguns i esperem que hi
hagi previsió d’augmentar-ni uns quants o bastants més.
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Sr. Ramon Consola, hi ha el compromís dels camions que tingui l’empresa per descomptat, i estem parlant
que les empreses tenen a nom de l’empresa una quantitat important de camions sinó no haguéssim
modificat l’ordenança.
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Sr. Carles Palau, això si estan a nom de l’empresa, si estan a nom del Leasing no.

ACTES DE PLENS 2021

Sr. Ramon Consola, estem parlant d’una quantitat de camions important que ens entrarien uns ingressos
importants al poble.

Sr. Carles Palau, la nostra postura és no votar a favor d’aquesta modificació senzillament perquè ja venim
demanant des de l’inici de la legislatura almenys des del 2020 una rebaixa general tant de l’IBI com dels
vehicles, ja els hi hem fet propostes diverses vegades que dels diners que ens estalviarem en la factura de
la llum.
Sr. Ramon Consola, això ja depèn, tal com anem.

Sr. Carles Palau, el PUOSC el tenim concedit per tant es cobrarà d’una manera o altra sinó no podríem fer
la inversió.
Sr. Ramon Consola, estem d’acord.
Sr. Carles Palau, el que seria real i tangible la depesa està.
Sr. Ramon Consola, i els Next Generation?
Sr. Carles Palau, segons ens ha dit vostè encara no s’ha fet ni la sol·licitud, li compro l’argument que és un
futur i és una previsió però el PUOSC i la regla de la depesa.
Sr. Ramon Consola, lo del PUOSC avui el dia això de les administracions ja han venut la pell de l’os abans
de matar-lo.
Perdó m’he deixat una cosa l’Àngela no ha vingut està amb febre, per tant s’ha fet la prova està en negatiu
però el metge li ha recomanat que degut a la febre que té que es quedi a casa i per tant que no vingui
llavors segurament haurem de fer el vot ponderat.
Votacions
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Sr. Ramon Consola, les perspectives son de cobro, jo amb el que m’ha dit vostè discrepo una mica, els de
Netx Generation fins que no els tinguem no podem dir que els tenim, és el que mateix que vostè m’està
dient dels impostos dels camions, també tinc els meus dubtes penso que hi haurà objeccions i penso que
Europa ens ficarà traves perquè Espanya estem en mala nota, aviat estem en un suspens jo crec que això
serà complicat, lo del PUOSC quan ho hàgim cobrat pues també “más de lo mismo” i per tant, lo de la llum
discrepo totalment perquè ja ho veu, perquè gràcies a ficar els de LED potser pagarem el mateix que
pagàvem perquè cada vegada ens ho estan augmentant i això no te aforador encara que el govern central
hagi firmat un decret que les elèctriques guanyin menys, això va pujant i va pujant per una raó aquí s’ha de
pagar la producció de CO2 i això Espanya l’ha de pagar si que realment han eliminat el carbó però estem
gastant gas, lo del gas també és una incògnita ja veurem el que passa ara a l’hivern perquè si ens falla el
gas no se el que passarà amb la llum, per tant estem tots en base a un incògnita, crec que una vegada
estigui estabilitzat tot, perquè estem en tot una revoluton diguem-ho així l’economia mundial i aquí encara
més perquè nosaltres aquí no som els que destaquem més sinó perquè nosaltres estem necessitats de tot
desgraciadament pues llavors es podrà dir el que, potser el que faria vostè, però de moment, tot això
estem treballant amb hipòtesi, jo el seu raonament el trobo correcte, vostè vol veure si realment sumant i
restant sumem, ho trobo perfecte, nosaltres ho hem fet en aquest sentit, de l’altra manera que diu vostè
també sumant i restant a veure com quedem.
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Sr. Carles Palau, fer una rebaixa de l’IBI o dels vehicles, aportem avui aquí una rebaixa tant específica de
l’impost de vehicles que només beneficiarà a un col·lectiu molt concret tot i que segons vostès el beneficiat
final serà el poble perquè hi haurà més recaptació. Entenem que no podem estar a favor, si això és
pogués ampliar als imposto com he dit abans de l’IBI o vehicles encara que no fos una rebaixa tant gran
sinó una petita actualització i més tenint en compte que venim de dos anys o un any i mig de pandèmia,
molta gent ha vist tocats els seus ingressos, per una altra banda l’Ajuntament està en una època que estan
rebent diner dels PUOSC, diners del Fons Generation, l’Estat ens ha aixecat el límit de la regla de la
despesa, el que ens permet gastar bans dels diners per no dir tots els diners estalviats els altres anys, el
fet de que només plantegem aquesta rebaixa no ens permet votar a favor.

Sotmesa a votació la proposta d’acord de Ple aprovació provisional de la modificació de l’ordenança nº 3
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, aquesta s’aprova per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents (5 vots a favor del grup municipal JxB i 5 en contra del grup municipal BM-AM).
TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
D’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE
LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
Atès que el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), en els seus articles 20 a 27 especifica el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores de taxes. L’article 24.4 del TRLRHL
estableix que per la determinació de la quantia de les taxes podran tenir-se en compte criteris genèrics de
capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les.

En data 15 d’octubre de 2021, la Secretària Interventora municipal emet informe tècnic-econòmic sobre la
modificació de l’ordenança fiscal proposada i informe jurídic sobre la normativa aplicable.

Considerant que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir
la nova redacció dels preceptes afectats. La modificació començarà a regir a l’endemà de la seva
publicació definitiva al Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació.
Considerant que l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de la prestació del servei llar d’infants municipal
publicada al BOP Lleida conté tarifes que s’han de regularitzar.
De conformitat amb l’article 22.2.d) i e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, aquesta Alcaldia proposa al Ple el següent ACORD:

Número: 2021-0011 Data: 30/11/2021

ACTES DE PLENS 2021

En data 15 d’octubre de 2021 per providència d’alcaldia s’inicia l’expedient de modificació de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis de la Llar d’Infants municipal.

Article 3.Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
Matriculació

30 euros

Quota mensual horari ordinari

145 euros

Quota mensual horari ordinari (JULIOL)

110 euros

Quota d’acollida matí

10 euros/mensual

Quota d’acollida tarda

15 euros/mensual

Quota d’acollida matí i tarda

20 euros/mensual

Quota de menjador : assistència fins a 9 dies

4 euros/dia

Quota de menjador : assistència de 10 a 13 dies

20 euros/mensual

Quota de menjador : assistència de 14 a 23 dies

10 euros/mensual

Material

30 euros/anual
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PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació de
serveis de la Llar d’Infants municipal , en els termes que figura amb la redacció que a continuació es
recull:

Bata

10 euros/unitat

Es modifica la quota mensual horari ordinari (juliol) a 110 euros.
SEGON: Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició a la Seu
Electrònica d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de trenta dies hàbils,
en els quals els interessats podran examinar-los i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions als expedients, en el termini
anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Intervencions

Sr. Carles Palau, entenc que la rebaixa aquesta és perquè al juliol només és horari de mati, dedueixo. A
nosaltres ja ens està be aquesta modificació però se’m fa curta. Suposo que ho recorden que a la
legislatura passada nosaltres ja vam presentar una modificació d’aquesta taxa de tal manera que es
convertís en una taxa progressiva i no lineal com es ara, és a dir que els pares paguessin segons els
ingressos, no és el mateix una família amb uns ingressos de 12.000 euros anuals a una altra que ingressin
50.000 euros anuals, la seva capacitat de pagar taxes e impostos son diferents. Llavors la nostra postura
serà abstenir-nos senzillament per això, perquè per una banda entenem bo per les famílies que es reflexi a
la taxa la peculiaritat del mes de juliol però per l’altra com he dit al començament se’ns fa petit aquesta
modificació i hauria de ser més gran.
Sra. Rosa Mª Buira, realment hem posat modificació però no estem modificant el que estem fent, l’únic que
estem fent és regularitzar, adaptar lo que es fa realment a que ho digui l’ordenança perquè al juliol, em
sembla que de fa molt temps, suposo que a la vostra època també es feia, es cobrava 110 euros la quota
de cada més és 145 euros però al juliol es cobrava menys perquè es fa menys horari, es fa només horari
de mati de 8 a 15 hores, llavors això s’ha vingut fent sempre el que passa és que ara l’ordenança no ho
recollia i ara el que fem és que ho recolleixi l’ordenança, però és una pràctica habitual a l’escola bressol.
Llavors lo de modificar totes les taxes i tot això, en principi aquí no hi hem entrat, pensem que el servei
d’escola bressol a l’Ajuntament a l’últim exercici li ha costat uns 60.000 euros això no ho diem con un retret
ni com una cosa que no s’hagi de fer, tot el contrari, pensem que aquest servei s’ha de donar, que l’ha de
donar l’Ajuntament i que estem col·laborant i estem fent un servei social al municipi perquè estem fent una
aportació que se’n beneficien les famílies que se’n beneficien però considerem que és una obligació per
l’Ajuntament continuar donant aquest servei malgrat es perdin aquests diners, perquè és una quantitat
important, però no ho valorem en quant a pèrdua sinó que ho valorem com a col·laboració social a les
necessitats del municipi i en aquest cas afavoreix a un col·lectiu, a un col·lectiu determinat, pensem que és
una manera de compaginar els horaris laborals amb les famílies i ho donem per ben empleat i insisteixo
que ho contemplem com un servei a la comunitat, per tant lo de tocar les quotes de moment no en parlem,
s’ha aconseguit incrementar una mica el número de nens, havíem arribat una quota molt baixa, estàvem
en 12 nens, poc a poc s’ha anat augmentant, ara estem en 19 llavors sembla que anem en progressió,
però clar no arribem a cobrir les despeses ni molt menys però. Llavors insisteixo avui no estem modificant
l’ordenança només estem regularitzant-la que la ordenança digui el que realment s’està fent, res més.
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CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, l’acord d’aprovació
d'Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s'hagin aprovat definitivament, de
conformitat amb allò que preveu l'article 2. del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d'assignació de funcions
en matèria d'hisendes locals als Departaments de Governació i d'Economia i Finances.

ACTES DE PLENS 2021

QUART. Facultar al Sr. Alcalde, per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte.

Sr. Carles Palau, comparteixo amb vostè el fet de que tant amb aquesta taxa com a altres que te
l’Ajuntament l’important no és la rendibilitat econòmica sinó la rendibilitat social que es fa amb el servei.
Votacions
Sotmesa a votació la proposta d’acord de Ple aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal
nº 35 reguladora de la taxa de la prestació de serveis de la llar d’infants municipal, aquesta s’aprova per
majoria absoluta dels regidors i regidores presents (5 vots a favor del grup municipal JxB i 5 abstencions
del grup municipal BM-AM).
QUART.- RESOLUCIÓ DISCREPÀNCIA.

L’objecció es remetrà a l’òrgan a què afecti aquesta objecció doncs hem de tenir en compte que, sens
perjudici del caràcter suspensió de les objeccions, les opinions de l’òrgan interventor respecte al
compliment de les normes no prevaldran sobre les dels òrgans de gestió.
D’aquesta manera, si l’òrgan gestor accepta l’objecció haurà d’esmenar les deficiències observades i
remetre de nou les actuacions a l’òrgan interventor en el termini de quinze dies; en canvi, quan l’òrgan al
qual es dirigeix l’objecció no ho accepti, s’iniciarà el procediment de resolució de discrepàncies.

Plantejat informe de discrepància en el termini de 15 dies des de la recepció de l’objecció, correspondrà al
President de l’Entitat Local resoldre la discrepància, sent la seva resolució executiva, excepte dos
supòsits, en el quals correspondrà al Ple la resolució de la discrepància: quan les objeccions es basin en
insuficiència o inadequació de crèdit o es refereixin a obligacions o despeses l’aprovació de les quals sigui
de la seva competència, de conformitat amb l’article 217 del TRLRHL, d’acord amb l’article 15.2 del Reial
decret 424/2017.

Tingui’s en compte a més, que si l’objecció afecta la disposició de despeses, reconeixement d’obligacions
o ordenació de pagaments, se suspendrà la tramitació de l’expedient fins que aquell sigui solucionat entre
d’altres els següents casos:
Quan es basi en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat.

Vista la nota d’objecció formulada per la Intervenció en data 4/10/2021, i l’informe del Servei on es justifica
la urgència del procediment per contractació del SOC, es proposa el següent
ACORD
Primer. Resoldre la discrepància plantejada a favor del criteri exposat per intervenció, ja que a la vista de
l’exposat, ha quedat constatat que no existeix crèdit per l’actuació proposada.
Segon. En conseqüència, acceptar l’objecció formulada per Intervenció i, suspendre el procediment que
quedarà condicionat a la tramitació i aprovació del corresponent expedient de modificació de crèdit.
Intervencions
Sr. Carles Palau, nosaltres aquí diferenciem dos coses, el procediment que s’ha seguit per la contractació
del tècnic i lo que estem aquí parlant que és la discrepància. Aquí diu segon, suspendre el procediment
que quedarà condicionat a la tramitació.
Sr. Ramon Consola, el pagament.
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ACTES DE PLENS 2021

Si en l’exercici de la funció d’interventora l’òrgan interventor es manifestés en desacord amb el fons o amb
la forma dels actes, documents o expedients examinats, haurà de formular les serves objeccions per escrit
abans de l’adopció de l’acord o resolució.

Sr. Carles Palau, suspendre el pagament de la nòmina, no el de la contractació.
Sr. Ramon Consola, no se li ha pagat la nòmina a aquest senyor. Se li pagarà aquest mes una vegada feta
la modificació. Ara farem la modificació de partida i se li pagaran els 3 dies que va fer del mes passat, em
sembla que eren 3 dies.
Sr. Carles Palau, és el dubte que tenia.
Sr. Ramon Consola, és suspensió de pagament, la discrepància d’intervenció és escolti no hi ha diners en
aquest partida, per tant no li podem pagar i suspenem, ara fem la modificació i aquest senyor cobrarà el
mes més els tres dies que tenia.
Sr. Carles Palau, nosaltres votarem a favor d’aquesta discrepància, després ja parlarem sobre el sistema
de contractació.

Sotmesa a votació la resolució de discrepància, aquesta s’aprova per unanimitat dels regidors i regidores
presents (5 vots a favor del grup municipal JxB i 5 vots a favor del grup municipal BM-AM).

CINQUÈ.- PROPOSTA D’ACORD DE PLE APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
5/2021 MITJANÇANT CREDIT EXTRAORIDNAI I SUPLEMENT DE CRÈDIT
1. ANTECEDENTS
Per Provisió de l’Alcaldia
s’ha incoat l’expedient per modificar el pressupost mitjançant
extraordinari per tal d’atendre despeses inajornables.

crèdit

La Memòria d’Alcaldia, en data 15 d’octubre de 2021, ha proposat les partides i els imports de les
despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent i pel qual no
existeix crèdit inicialment previst (crèdit extraordinari), que es podrà finançar amb els següents recursos:
majors ingressos del previstos inicialment.

Número: 2021-0011 Data: 30/11/2021

ACTES DE PLENS 2021

Votacions

2.1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 172 a 182 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), i als articles 34 a 48 del Reial decret 500/1990.
2.2. L’Alcaldia, en la seva memòria, justifica que s’han de realitzar despeses que no es poden ajornar fins
a l'exercici següent i que en el pressupost de l’exercici 2021 de la corporació no hi ha crèdit i és insuficient
i no ampliable, per la qual cosa s’ha de tramitar l’expedient de suplement de crèdit si fos el cas per les
existents.
2.3. A l'expedient s'hi ha d'especificar la partida pressupostària concreta que s'ha d'incrementar i el mitjà o
recurs que ha de finançar l'augment proposat.
2.4. El finançament dels crèdits extraordinaris es pot fer a càrrec de nous o majors ingressos recaptats
sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de
despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, amb operacions de crèdit amb les
limitacions que estableix l’article 177.5 del TRLRHL.
2.5. A l'expedient s'ha d'acreditar que els ingressos previstos en el pressupost s'han fet amb normalitat,
tret d'aquells que tinguin caràcter finalista.
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2. FONAMENTS DE DRET

El Congrés dels Diputats en la seva sessió de 20 d'octubre de 2020 va apreciar, per majoria absoluta dels
seus membres, que es dona una situació d'emergència extraordinària que motiva la suspensió de les
regles fiscals, requisit que estableix l'article 11.3 de la LOEPSF.
Que vist l'expedient número 5/2021 Modificació Pressupostària de l'exercici 2021 i considerant complertes
totes les formalitats imposades per la normativa vi gents.
La modificació proposada es la següent.
Crèdit extraordinari.
1º.-Les aplicacions que han de crear-se al Pressupost municipal per fer front a les referides
despeses són les següents:

Crèdit Extraordinari

Fun.

Eco.

Vinc.

3370

13108

3.1

Denominació
Laboral
Juvenil

temporal

Import
Garantia

11.000,00

Total Augment

11.000,00

2º. Financiació.
Augment d’Ingressos
Modificació
Augment Previsions Inicials

Org.

Eco.
75081

Denominació

Import

De l’Administració General de CCAA Garantia
Juvenil

11.000,00

Total Augment

11.000,00

Número: 2021-0011 Data: 30/11/2021
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Augment de Despeses
Modificació

Primer: Aprovar provisionalment l'expedient número 5/2021 proposat, per ajustar-se a les prescripcions
legals.
Segon: Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci al Tauló d'Edictes de la Corporació i en la
corresponent secció provincial del Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
Tercer: S'entendrà definitivament aprovat si no es presenten reclamacions al mateix, procedint a la seva
nova exposició amb detall de les aplicacions modificades.
Si hagués reclamacions, el Ple disposarà d'un mes de termini per a resoldre-les.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Intervencions
Sr. Carles Palau, nosaltres també votarem a favor de la modificació, evidentment no podem deixar de
rebre subvencions d’altres entitats si això comporta la creació d’aquesta plaça de joventut o tècnic laboral
temporal de garantia juvenil. Voldríem saber quines tasques assignades tindrà.
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De conformitat amb el que disposa l'article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, aquesta Alcaldia, proposa al Ple, el següents ACORDS:

Sr. Ramon Consola, des de l’equip de govern, l’Àngela estava molt animada en aquest projecte ha ficat tot
l’empenyo que ha pogut, al final s’ha pogut aconseguir per tant l’hem de felicitar i l’altra és que com equip
de govern entenem que és positiu i veiem que a part de tot això de dinamitzar lo que és el jovent és
l’interactuar, aqueta persona interactuarà perquè, vulguem o no nosaltres tenim una edat, i el jovent en te
una altra, tots hem sigut joves i a vegades la comunicació és diferent, ells emeten en una ona, i nosaltres
en captem una altra, llavors aquesta interacció el que farà serà l’enllaç, ell ens portarà les inquietuds o les
necessitats que puguin tenir a l’equip de govern, i l’equip de govern també aportarà les seves inquietuds o
necessitats o algo que estigui pendent que no funcioni massa be i grinyola en la societat per a que els hi
traspassi a ells. Tenim uns temes que son una mica tabús, com pot ser la sexologia o les drogues que això
és bastant complicat, i a vegades això comporta altres coses al carrer, i per tant jo crec que és molt positiu
perquè es treballi en aquest tema i més que res faria de pont entre administració, diguem-ho així i el
jovent, que a vegades uns ho veuen d’una manera i ells ho veuen d’una altra. Quan un és jove amb sang
calenta és molt més rebel i quan ja som grans ja som més conservadors i més seriosa. Jo ho dic per
persona pròpia.
Sra. Rosa Mª Buira, el que farà serà una atenció directa també amb aquest col·lectiu, a part de que estigui
molt vinculat a la regidoria i a l’equip de govern, doncs si que farà una atenció directa al col·lectiu
d’aquesta franja d’edat.
Sr. Carles Palau, hi haurà una coordinació amb les associacions del poble.
Sra. Rosa Mª Buira, si, de moment ja ha fet un projecte i la intenció és convocar a tota aquesta franja de
les associacions i entitats que tinguin més que veure amb una franja del jovent per explicar ben be que és
la tasca i tot el que desenvoluparà aquesta persona perquè ningú se senti ofès, menystingut o res, és un
element més a sumar a totes les activitats dedicades al jovent enlloc d’un element que vulgui restar, tot el
contrari, el que es tracta és de sumar i millorar tota aquesta dedicació que podem donar al jovent.
Sr. Ramon Consola, de fet ja hi ha hagut reunions amb el Consell Comarcal que hi ha estat l’Àngela
present, i estant molt il·lusionats amb aquest projecte de Bell-lloc, perquè podria ser un projecte pilot per
altres pobles.
Sra. Rosa Mª Buira, per l’Àngela ja era una aposta personal que tenia, suposo que per la seva dedicació
laboral coneix molt be aquest món i més a més d’aquestes franges d’edat i llavors ella també tenia un
interès molt especial amb poder ofertar alguna cosa a aquest jovent, ho ha treballat i ho ha aconseguit i
ara el que es tracta és de fer-n’hi difusió perquè arribi al col·lectiu que ha d’arribar i de que sigui una cosa
a sumar i a afegir a totes les bones actuacions que es facin de cara al jovent.
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Aquesta persona el que farà és això, escolta’ls, estar amb ells i intentar buscar recursos i altres activitats
per a fer. Es presentarà de manera oficial al jovent, ho porta l’Àngela i intentarem fer-n’hi difusió, que els
interessats se n’enterin i que realment els hi vinguin ganes d’utilitzar aquest servei, ara està als matins
moltes estones a la Incubadora, li hem adequat un espai i després també estarà a l’espai de la Costereta
on hi ha l’espai del jovent per quan s’hagin de fer activitats o si es fa alguna formació ho faran allí.

Número: 2021-0011 Data: 30/11/2021

Sra. Rosa Mª Buira, qui ens havia d’explicar més be tot aquest fet és la regidora que avui falta, l’Àngela
però be, aquesta persona està amb una dedicació horària total durant tot aquest temps i el que fa ara ha
fet un projecte que ha estat treballant amb diferents entitats i juntament amb el Consell Comarcal i el que
es tracta es de consensuar una mica amb les entitats del voltant i llavors el que farà és atendre al jovent
anirà molt dirigit a la franja de 12 a 16 anys i del que es tractarà és de fer xerrades amb ells, organitzar
xerrades, organitzar-los-hi cursos de formació, algunes activitats o les demandes que els vagin proposant
el que es tracta és veure si en aquesta franja d’edat a part de poder-los-hi dedicar unes hores i poder fer
que tinguin unes tasques a fer doncs a veure si els encarrilem en el bon sentit i que també suplim una
mica l’espai o la franja d’edat que no sabem ben be on anar, de 12 als 16 potser anar a l’espai del jovent
encara no s’acaben de trobar be i per anar fora també, llavors del que es tracta és de que puguin fer unes
activitats adequades a la seva edat i que ells puguin manifestar una sèrie d’inquietuds i a veure si es pot
rebre altra formació o altres activitats que es puguin dedicar a ells.

Sr. Miquel Amorós, tenia pensat comentar-ho als decrets que també hi ha el decret de la subvenció però
crec que per parlar-ho ara és el moment que toca. Després de tot el que hem estat dient aquí i de tot el
que heu explicat, nosaltres estem totalment d’acord, el Carles ja ho ha dit que votarem a favor a aquesta
modificació de crèdit i al punt de poder aixecar el reparament o el desacord. És una cosa que a vegades
ho havíem parlat és un projecte que és molt ambiciós i molt xulo i complicat perquè estan en una franja
d’edat que sembla que estiguin més en rebuig d’aquestes coses, però el que penso. La persona que ho
farà penso que ho pot fer molt be, com amb molt altres coses estem molt d’acord amb el que es farà, lo
que no estem massa d’acord és amb les formes en com s’han fet les coses. Parlo no de tot aquest
projecte sinó del tema de la contractació. Nosaltres en aquest punt estàvem totalment d’acord de fet així
ho reflexarem amb els vots que tindrem i avui quan ens ha arribat tota la informació referent a aquest punt
hi ha una cosa que no ens ha agradat massa i és que a la memòria es fa referència a aquest jove que fa
totes les tasques que ens heu anat explicant i tot això ens sembla perfecte. El que passa és que al
moment de fer l’oferta de treball, de fet quan es fa fer l’oferta aquesta es va fer un pregó dient.

Llavors aquesta oferta a part de que és súper específica, és per gent que te la carrera de química, llavors
ens trobem que només hi ha una sola persona que s’hagi pogut presentar, és evident que si acotem molt
l’oferta de treball que estem enviant al SOC, que al final la llista que t’enviaran, ells la memòria no
t’enviaran una persona que compleixi amb la memòria, t’enviaran una persona que compleixi els requisits
que poses a l’oferta i per això ens fa pensar que aquesta oferta està molt dirigida i això evidentment no ens
agrada, perquè tornem a estar amb el mateix que dèiem de la contractació per exemple a la biblioteca, que
en aquest cas si que s’ha fet publicitat, però si alhora de demanar una persona que necessites un perfil
súper exacte evidentment que la publicitat que hagis pogut fer poca gent que ho compleixi de Bell-lloc o
proper, que hagi fet la carrera de química, que sigui director de lleure, etc.

Llavors això és el punt que no ens agrada, tornant a dir que estem a favor d’aquesta persona, que estem a
favor que es tiri endavant aquest projecte, feliciteu a l’Àngela també de part nostra que creiem que està
molt be, però el tema de la contractació és un tema que no ens agrada que semblava que en aquest cas
anava molt be, però que tornem a repetir els errors de sempre, estem buscant, estem fent contractacions
dirigides a persones en concret, des del nostre punt de vista.
I després hi ha un altre tema, a l’anàlisi que es fa al Pla de pràctiques, hi ha una frase quan es fa la
descripció que a nosaltres ens ha grinyolat una mica, parla una mica de les problemàtiques que hi ha a
nivell de joventut, que és el que hem comentat abans, tema de les drogues i altres temes, hi ha un
comentari que a vegades podríem dir que és un defecte d’escriure les coses i avui en dia estem tots molt
susceptibles i segons com s’escriuen les coses i les interpretacions que es puguin treure, penso que en
això els tècnics de l’Ajuntament i el regidors de l’Ajuntament han de ser bastant curosos, per això ho
comento, més que res per a que quan es faci descripcions de problemes socials que existeixen, “Hi ha una
separació i incomunicació notòria entre els grups de joves (tradicionals catalans), d’ètnia gitana,
immigrants”, per tant aquí es fa una separació de la gent per una banda tradicionals catalans, per una
banda tenim ètnia gitana i per l’altra banda tenim els immigrants. Això em sembla que no és massa
correcte perquè tradicionals catalans, no entenem molt be que vol dir, entenem que bell-lloquins ho som
tots, els que son d’ètnia gitana, els que han nascut aquí, els que fa dies que viuen aquí, simplement aquest
comentari. Comentari del tema de la contractació i el tema aquest d’aquesta frase. Després més endavant
hi ha una frase que diu “Els Bell-lloquins d’ètnia gitana són un col·lectiu amb una històrica vinculació al
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Sr. Miquel Amorós, dos pregons sobre aquest tema i com que és una de les coses que nosaltres també
havíem demanat evidentment contents de que es faci així, es faci publicitat i tot, tal i com s’ha de fer. El
que passa és que al veure l’oferta de treball al SOC el que si que veiem és que és una oferta de treball
molt acotada, és una oferta de treball que posa un codi, al SEPE tu demanes que vols un perfil concret, i
s’ha demanat un perfil que és professor tècnic en formació professional química, és a dir és una persona
que ha de tenir la carrera de química, evidentment entre altres coses que tingui monitor de lleure i tot el
que sigui, però el codi específic és de professor de química, això clar ens ha sobtat, perquè evidentment jo
crec que la persona que ha d’estar fent aquesta feina no te perquè ser professor de química, de fet molta
aquesta gent que està treballar de tècnic de joventut son gent que venen dels serveis socials, gent que
son educadors socials, psicòlegs i tot això.

Número: 2021-0011 Data: 30/11/2021

Sr. Ramon Consola, dos pregons, dos o tres.

municipi, però tradicionalment han viscut al marge dels afers i la població local” ho arregla una mica però
no se si ho arregla de tot.
Sr. Ramon Consola, recollim la teva queixa i la traslladarem.
Sr. Jaume Amorós, els que no volen la independència també son bell-lloquins o no.
Sr. Miquel Amorós, si tots.
Sr. Jaume Amorós, una senyera que no és l’estelada també és de bell-lloquí. Per això dic si son tots belllloquins.
Sr. Miquel Amorós, jo ho tinc claríssim això. Ho teniu clar vosaltres també.

Sr. Jaume Amorós, no ho se.
Sr. Miquel Amorós, perquè ho dius que no ho tinc clar.
Sr. Jaume Amorós, tu mateix, heu canviat la senyera per l’estelada.
Sr. Miquel Amorós, aquesta discussió l’hem tingut moltes vegades.

Sr. Jaume Amorós, hi ha gent que som bell-lloquins, que no som independentistes, però som bell-lloquins
també.
Sra. Rosa Romà, perdoneu, però crec que no ho has entès el que diu el Miquel, el Miquel està parlant tota
l’estona d’inclusió, no de separació.
Sr. Jaume Amorós, els que no som independentistes també som bell-lloquins.

Número: 2021-0011 Data: 30/11/2021

Sr. Miquel Amorós, jo si que ho tinc clar.

ACTES DE PLENS 2021

Sr. Jaume Amorós, nosaltres claríssim, vosaltres no ho se.

Sr. Miquel Amorós, si canviem la senyera per l’estelada, és a dir el que no entens es que un partit polític,
un regidor o un equip de govern pugui tenir unes aspiracions i el símbols representen la teva voluntat
política també, i això no vol dir que tu deixis de banda a gent que no pensin igual que tu, perquè sinó si
haguéssim de deixar de banda tothom que no pensa igual que jo segurament no hi ha ningú al poble que
pensi exactament igual que jo.
Sr. Ramon Consola, Miquel amb això que estàs dient discrepo, perquè mira, amb això te raó ell, perquè
pensa una cosa va haver un canvi d’equip de govern, l’equip de govern va ficar la senyera que és la
bandera que ens aixopluga a tots, vulguem o no, uns altres s’estimaran potser més l’estelada, però és la
senyera, és la bandera dels catalans, de tots, dels uns i dels altres va haver un senyor que la va treure i va
ficar l’estelada, sense consentiment de l’equip de govern i va haver uns regidors que s’ho estaven mirant,
que és el que t’està dient ell.
Sr. Miquel Amorós, això ho ha de parlar amb aquell senyor.
Sr. Ramon Consola, jo no voldria entrar en aquest tema, jo penso, és que quan és de Vox ens arranquen
la bandera catalana ens emprenyem perquè volen la bandera espanyola i nosaltres no ho volem, pues és
el mateix.
Sr. Miquel Amorós, que m’estàs dient que soc el responsable de treure la bandera.
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Sra. Rosa Romà, el que pot ser no ho ha entès be el que diu el Miquel ets tu. No te res que veure una
cosa amb l’altra.

Sr. Ramon Consola, no, però hi havia regidors allà que s’ho estaven mirant.
Sr. Carles Palau, nosaltres vam ficar l’estelada al 2015.
Sr. Ramon Consola, i nosaltres vam ficar la senyera abans de vosaltres. I quan vam tornar a entrar
nosaltres vam ficar la senyera i llavors es va treure amb alevosía i nocturnitat i es va ficar l’estelada un
altre tomb.
Sr. Carles Palau, això li expliques a la persona que ho va treure.
Sr. Ramon Consola, però hi havia regidors allà que estava mirant.
Sr. Miquel Amorós, l’equip de govern no és apolític.

Sr. Miquel Amorós, el tema de la contractació ens ho explicareu, ens ho explicareu avui o un altre dia.
Sr. Ramon Consola, ja t’ho diré un altre dia.
Sr. Miquel Amorós, l’altre és un prec.

Sr. Ramon Consola, jo li vaig preguntar al Roger com s’havia fet, i em va dir que s’havia fet correctament i
tot s’ha fet be i només hi ha hagut una persona, per tant, si vols ja t’ho explicaré més.
Sr. Miquel Amorós, perquè estem demanant una persona que tingui la carrera de química.
Sr. Ramon Consola, això ja t’ho contestaré un altre dia, ara no t’ho puc contestar.
Sr. Miquel Amorós, son coses dels tècnics, aquí els polítics no teniu res a dir.

Número: 2021-0011 Data: 30/11/2021

Sr. Carles Palau, t’ho hem contestat un munt de vegades, és la senyera.

ACTES DE PLENS 2021

Sr. Ramon Consola, quina és la bandera catalana.

Sr. Miquel Amorós, esteu ofertant una plaça de treball i resulta que ofertem el que estem ofertant, no em
sembla la manera correcta, per una banda tenim una memòria que esteu dient, torno a dir que em sembla
perfete la persona que s’ha triat, em sembla perfecte, però.
Sr. Ramon Consola, perfecte.
Sr. Miquel Amorós, perfecte no, perquè això si que és excloure la gent.
Sr. Ramon Consola, molt be.
Sr. Miquel Amorós, perquè estem excloent molta gent que segurament poden ser directors de lleure,
poden ser monitors de lleure, poden tenir carreres de l’àmbit social, poden ser professors que pot ser
estan esperant tenir una plaça i aquest lloc de treball els hi hagués anat perfecte.
Sr. Ramon Consola, totalment d’acord, ja t’he dit, ho recollim.
Sr. Miquel Amorós, no ho podeu excusar pels criteris tècnics.
Sr. Ramon Consola, torno a repetir, recullo la teva petició i ja te l’explicarem.
Votacions
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Sr. Ramon Consola, no.

Sotmesa a votació la proposta d’acord de Ple d’aprovació inicial de la Modificació de crèdit 5/2021
mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit, aquesta s’aprova per unanimitat dels regidors i
regidores presents (5 vots a favor del grup municipal JxB i 5 a favor del grup municipal BM-AM).
Sra. Nadir Castells, em va sorprendre que un requisit fos ser químic.
DACIÓ EN COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I DELS ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN.
Atès que en l’anterior Ple
Decrets el 206/2021.

va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim d’aquests

2021/0218
2021/0219
2021/0220
2021/0221
2021/0222
2021/0223
2021/0224
2021/0225
2021/0226
2021/0227
2021/0228
2021/0229
2021/0230
2021/0231

ASSUMPTE
Decret convocatòria sessió plenària (Exp.PLN/2021/8)
Decret aprovació de factures 1 al 15 de setembre (TCF/2021/37)
Decret pagament de factures del 1 al 15 de setembre (TCF/2021/38)
Decret Conveni de cessió d'ús a precari dels terrenys per la instal·lació de les firetes propietaris del
PAU 2 I PAU 9 (Exp. 645/2021
Decret canvi de titular de nínxol (Exp. 630/2021)
Decret drets de connexió xarxa aigua i clavegueram (Exp. 571/2021)
Decret aprovació nòmines(Exp. 646/2021)
Decret nul·litat expedient de constrenyiment Malteria la Moravia (Exp. 668/2021)
Decret convocatòria sessió Junta de Govern Local (Exp.JGL/2021/16)
Decret baixa despatx sala formativa B de la Incubadora d'empreses (Exp. 658/2021)
Decret Conveni entre AEAT I LA FEMP en matèria de subministre d'informació de caràcter tributari
2021
Decret Contractació serveis. Contracte Menor. Contractació consultoria especialitzada en projectes
europeus (Subvenció DUS 5000) (Exp. 618/2021)
Decret Contractació de subvenció SOC (joves en pràctiques 2021) (Exp. 406/2021)
Decret Llicències urbanístiques obres 2021/063 (Exp. 621/2021)
Decret Llicències urbanístiques obres 2021/065 (Exp. 632/2021)
Decret delegació alcaldia (Exp. 683/2021)
Decret aprovació factures 16 al 30 de setembre (TCF/2021/40)
Decret pagament de factures del 16 al 30 de setembre (TCF/2021/41)
Decret aprovació primera certificació obra vestidors camp de futbol (Exp. 497/2020)
Decret Alta al despatx 5 de la Incubadora d'Empreses (Exp. 677/2021)
Decret de l’expedient de baixes per inscripció indeguda al padró d’habitants per incompliment dels
requisits de l’article 54 del reglament de Població i Demarcació Territorial. (Exp. 427/2021)
Decret Liquidació Taxa per Ocupació Sòl, Subsol i Vol de la Via Pública (Exp. 289/2021)
Decret convocatòria Junta de Govern Local (Exp. JGL/17/2021)
Decret aprovació de factures 1 al 14 de setembre (Exp. TCF/2021/988)
Decret pagament de factures 1 al 14 de setembre (Exp. TCF/2021/44)

Donar compte de les Actes de la Junta de Govern i dels acords adoptats de data: 21/09/2021 i 5/10/2021.
S’adjunta annex.
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ANNEX
DECRETS
DECRET
NÚM.
2021/0207
2021/0208
2021/0209
2021/0210

ACTES DE PLENS 2021

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 207/2021 fins al núm. 231/2021 ambdós inclosos. S’adjunta
annex.

Sr. Carles Palau, del decret 218 de la contractació de la consultoria pels treballs de Next Generation, em
sorprèn una cosa i la pregunta és directa, no hi ha cap consultoria catalana, totes les ofertes son de
consultories de la resta de l’estat.
Sr. Ramon Consola, no s’ha presentat cap.
Sr. Jaume Amorós, no hem quedat que no exclouríem a ningú.

Sr. Carles Palau, jo no estic dient que a la resta d’Espanya no hi hagi gent que no faci be la feina, aquí
també hi ha gent que la fa be. Aquesta no crec que sigui la resposta perquè suposo que han estat
convidades.

Sr. Ramon Consola, hem anat a buscar, vam tenir xerrades amb diferents empreses, i hem anat a buscar
les que gestionaven més ràpid, les que ho feien més be i els que eren més barats i més pràctics per
l’Ajuntament. I pensis que nosaltres en pic va sortir l’ordre des de Madrid, estic parlant a finals d’agost i ja
s’ha començat a treballar en aquest assumpte i les opcions que ens donen aquests aquí no ens les donen,
per tant nosaltres com equip de govern hem d’anar a buscar les millors opcions pel poble, les més barates,
les més ràpides i el que estem intentant és que el dia 4 de novembre o dia 5 quan obrin la veda que
nosaltres puguem entrar els nostres projectes lo més ràpid possible i que siguem al vagó del davant,
aquest és l’objectiu d’aquest equip de govern.
Sr. Carles Palau, ja està be aquesta gestió.
Sr. Ramon Consola, jo li he contestat la pregunta.
Sra. Rosa Mª Buira, i val a dir a aquest comentari que també el vam fer nosaltres també, mira que tenir
que contractar una empresa de fora perquè no hi havia les garanties que donava aquesta empresa ja
veurem que és el que passarà al final esperem que les garanties que han ofertat es compleixin i tot acabi
be, però al principi no teníem ningú que oferís aquestes garanties que ens ofertaven aquesta gent.
Sr. Ramon Consola, i em consta, m’he enterat després, nosaltres potser van ser al primer ajuntament que
van venir, el dia que van venir aquí la noia que venia aquí anava a quatre ajuntaments més d’aquí, eren
cinc, però em consta que aquí Lleida hi ha bastants que han agafat la mateixa empresa, a nosaltres també
ens va sorprendre però clar nosaltres hem d’anar a buscar lo més ràpid possible, lo més econòmic i que
funcioni.
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5/10/2021
(JGL/2021/16)

JUNTES DE GOVERN
ACORDS
1.- Aprovació de l’Acta Anterior.
2.- Expedient 601/2021. Adjudicació dels Servei Formatiu d'especialització en Gestió
Empresarial de la Incubadora d'Empreses pel quart Trimestre de l'anya 2021
3.- Expedient 554/2021. Proposta atorgament d’una targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució. Exp. 0056/9697/P.
4.- Expedient 612/2021. Proposta d’atorgament de llicències ambientals d’acord amb el que
disposi la normativa sectorials i/o comunicacions prèvies.
1.- Aprovació de l’Acta Anterior.
2.- Exp. 662/2021. Proposta atorgament d'una targeta d'aparcament individual per a persones
amb disminució. Exp. 00067/5532Z
3.- Exp. 663/2021. Proposta atorgament d’una targeta d’aparcament individual per a persones
amb disminució. Exp. 00063/2003W.

ACTES DE PLENS 2021

ANNEX
DATA
21/9/2021
(JGL/2021/15)

Sr. Carles Palau, em sorprèn que hagi guanyat aquesta, em sorprèn que de les 3 ofertes no hi hagi cap de
catalana.
Sra. Rosa Mª Buira, va ser un comentari que vam tenir també.
Sr. Carles Palau, perdona que t’ho digui així, però quan estaves com a portaveu de l’oposició em vas, i
perdona que t’ho digui així, matxacar pel tema dels reparaments, però avui tenim un reparament i no me’n
puc estar de recordar-te.
Sra. Rosa Mª Buira, hem tingut un.
Sr. Carles Palau, avui tenim un, però l’any passat van tenir uns quants, vull dir que tard o d’hora tots
acabem tenint reparaments i que no es tant estrany tenir reparaments, i a vegades no és que els tècnics,
en aquest cas és perquè a la RLT no consta una plaça.

Sr. Carles Palau, no entenc el de La Moravia, la revisió del de La Moravia, perquè entenc que el pagament
el van fer fora de termini.
Sr. Ramon Consola, li explico, ens hem de remuntar a l’època de la Elena, abans de marxar, altruïstrament
va agafar i tots els que no havien pagat ho va enviar a l’executiu, lo normal hagués sigut, perquè La
Moravia és una empresa que sempre ha pagat, és una empresa, jo quan m’entero, el truco i venen i
paguen. Tot el que la Elena va enviar a l’executiu no es va notificar als interessats, la Llei diu que se’ls ha
de notificar i se’ls hi ha de donar un plaç de pagament. Venen els de La Moravia i paguen.
Sr. Carles Palau, des d’aquí o des de l’Organisme.

Sr. Ramon Consola, se’ls hi ha de notificar miri vostè està fora de pagament, pagui i després enviar-ho a
l’Organisme, i després dir-los-hi sàpigui que s’ha enviat a l’executiu, te aquest pendent. No se’ls hi
comunica venen els de La Moravia, tres o quatre dies després de que ella ho enviés a l’executiu, nosaltres
agafem i enviem això a Recaptació dient La Moravia ha pagat, pel que sigui allà no ho tenen i van passant
els tempos, no ens diuen res i estan a apunt d’embargar a La Moravia. Hem truquen a mi i em diuen anem
a embargar La Moravia, la Pila comença a buscar tota la documentació que també la feina va ser per
trobar l’expedient també s’ha de dir, s’ha de començar a indagar, perquè la documentació estava com
estava i al final anem seguint el fil i llavors truquem, pareu tot perquè això està pagat, automàticament
quan anem ajustant tot el puzle, aquells de Recaptació diuen pues fem un decret ja perquè demà
embarguem, i aquest és la raó del decret. Aquí hi ha uns diners que s’haurien de pagar, però que diu la
Llei que tu estàs obligat a notificar i com que no s’ha notificat ni hem trobat la notificació a món ni la te
ningú, nosaltres no podem reclamar aquest import perquè el procediment no s’ha fet correcte.
Sr. Carles Palau, l’import del recàrrec estem parlant.
Sr. Ramon Consola, si. Per tant així estamos.
Sr. Carles Palau, però la pregunta és la comunicació de l’import del recàrrec qui l’ha de fer.
Sr. Ramon Consola, l’Ajuntament.
Sr. Carles Palau, l’executiva estava delegada a l’Organisme.
Sr. Ramon Consola, però tu li has de comunicar.
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Sra. Rosa Mª Buira, tots ens equivoquem.
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Sr. Carles Palau, hi ha alguna cosa per la qual estan obligats a fer reparament, només això.

ACTES DE PLENS 2021

Sra. Rosa Mª Buira, una plaça de l’especialitat que hem hagut de contractar, s’entent perfectament.

Sra. Pilar Casanova, la provisió del constrenyiment es fa des d’aquí.
Sr. Ramon Consola, tu li has de comunicar com Ajuntament.
Sra. Pilar Casanova, la providència de constrenyiment s’envia la notificació a l’interessat i Recaptació.
Sr. Ramon Consola, tu li has de comunicar que s’ha enviat. Ella va agafar, i és curiós, perquè ho fa el dia 5
i ho envia el dia 5, tot està fet a la mateixa data, això és lo que hi ha que em deuen, agafo ho faig i ho
envio i m’ho trec de damunt i després me’n vaig. Quim problema hem tingut aquí, pues el problema ha
sigut aquest, que nosaltres aquí per no entrar en un procediment per quedar malament amb La Moravia
per perdre i quedar malament amb ells perquè al final ho perdríem.
Sr. Carles Palau, discrepo en el sentit de quedar malament, ells tenien l’obligació de pagar.

Sr. Carles Palau, i segur que ens mengem l’impost d’obres i tot. Només li dic que l’error es seu per no
pagar quan tocaven.
Sr. Ramon Consola, no han vingut de víctimes. Ha sigut una decisió pròpia meva perquè he vist que ens
constaria més el mall que l’enclusa i com que al final la Secretària que és la jurista de l’Ajuntament va dir
que això estava malfet i hem mirat i no hi havia cap, per tant també ha sigut un cúmul de despropòsits. No
se on s’ha perdut a la Diputació, si ells ho haguessin fet tot aquest procés ja s’hagués acabat perquè no
haguessin arribat fins al final, perquè ja estava pagat. El procediment va avançar se’n va anar a l’execució.
Sr. Carles Palau, si nosaltres vam notificar a la Diputació que ja estava pagat el deute.
Sra. Rosa Mª Buira, la Diputació diu que no ho te.
Sr. Ramon Consola, nosaltres ho tenim com a sortit.
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Sr. Ramon Consola, és cert, però alhora de reclamar ells tenen advocats i nosaltres també i haurem cobrat
sis i haurem de pagar tres mil. Vostè ha sigut alcalde i quan vas a buscar l’advocat de l’Ajuntament i un
procurador si has d’anar amb un contenciós barato no surt.

Sr. Ramon Consola, és un cúmul de despropòsits tot.
Sra. Pilar Casanova, suposo que va ser en temporada Còvid, perquè va ser al març del 2020.
Sra. Rosa Mª Buira, la providència de constrenyiment va ser el dia 5 i La Moravia el dia 10 van pagar i a
partir d’aquí l’Ajuntament va comunicar em sembla que va ser el 16 o algo així.
Sra. Pilar Casanova, ningú els hi va dir que tenien un recàrrec.
Sr. Carles Palau, després el decret 201 que és el conveni del PAU 2 i del PAU 9, en un dels acords diu
que es publicarà a la pàgina web el conveni, no està publicat encara perquè no està signat.
Sr. Ramon Consola, ens han d’acabar de venir a signar tots els propietaris i llavors el penjarem. Els
propietaris han donat el vistiplau de veu, ja vam parlar amb tots però llavors van dir que han de venir a
signar, però va al seu tempo això.
El Ple es dona per assabentat.
SISÈ.- COMUNICACIONS EQUIP DE GOVERN.
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Sra. Pilar Casanova, està enviat per l’EACAT el justificant, això si que està com enviat, però no han
aparegut els expedients, hi ha una providència de constrenyiment però no hi ha notificació i no hi ha
expedients, a l’EACAT hi ha la sortida dient-los-hi que havien pagat.

Sra. Rosa Mª Buira, faríem referència al Dia mundial del càncer de mama, el passat 19 d’octubre es va
il·luminar de color rosa la façana de l’Ajuntament en commemoració del Dia mundial del càncer, l’endemà
dimecres van instal·lar una parada de diferents articles al mercat municipal i suposo que van tenir força
èxit. Doncs felicitem i donem les gràcies a l’Associació contra el càncer de Bell-lloc per la iniciativa i per
mantenir viva la flama de la lluita contra aquesta malaltia i a la vegada que els encoratgem a continuar
treballant per la erradicació d’aquesta horrible malaltia. Moltíssimes gràcies a l’Associació contra el càncer.
L'AJUNTAMENT DEMANARÀ SUBVENCIONS PER DUR A TERME ACTUACIONS DINS EL PROGRAMA
DUS 5000

Programa conegut com a NEXT GENERATION”
Segons el govern de Madrid:

“El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un proyecto de país, que requiere de la
implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de
los recursos de la administración pública.
Este Plan tiene entre sus objetivos que nuestro país apueste por la descarbonización, invirtiendo en
infraestructuras verdes, de manera que se transite desde las energías fósiles hasta un sistema energético
limpio, siendo la transición ecológica uno de sus cuatro ejes transversales, todo ello en consonancia con el
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que proporciona el marco director para
una transición medioambiental justa que desarrolle las capacidades estratégicas de la economía verde.”

Una de les prioritats de l'actual equip de govern, sempre ha estat i és, aconseguir el màxim de
subvencions i ajudes per al nostre poble. Per aquest motiu de seguida vam tenir clar que Bell-lloc havia
d'aprofitar al màxim aquesta oportunitat. Que ens permetria millorar la qualitat de vida dels bell-lloquins i
bell-lloquines, des de la sostenibilitat i amb la mínima despesa per al nostre poble.
Per tant es va decidir participar del programa DUS 5000, una línia d’ajuts destinada específicament a
fomentar inversions públiques que afavoreixin la transició energètica dels municipis de menys de 5.000
habitants.
L'equip de govern agraïm al grup BM les propostes presentades. A la vegada que celebrem que convinguin
amb nosaltres en que Bell-lloc ha de participar en el programa DUS 5000.
De cap de les maneres es pot desaprofitar l'oportunitat d'aconseguir diners per invertir-los al nostre poble
però a més aquests diners ens ajudaran a fer més viables alguns dels projectes del programa electoral
de “Junts per Bell-lloc”, basat en la valoració de les necessitats i mancances del nostre poble. Aquests
projectes encaixen perfectament en les línies del programa:
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La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis económica, social y sanitaria. La
magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea. Para dar respuesta a medio
plazo, se ha puesto en marcha por parte de la Comisión Europea un ambicioso Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia para contribuir al proceso de reconstrucción de las economías en el mundo
post-COVID-19, a partir de 2021.
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El passat 3 d'agost el govern espanyol va aprovar el Real Decreto 692/2021, que regula la “Concesión
directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto
demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

•

Remodelar l'espai de les piscines actuals, convertint-lo en un parquing . Descongestionant així la
zona escolar a la vegada que executant una de les mesures més necessàries per millorar la
seguretat viària al nostre poble. Que a molts ens preocupa i ens ocupa.

•

Acabar la remodelació de “La cultural”: teulada, exterior, vestidors,...

•

Instal·lació de plaques fotovoltaiques a diferents espais municipals (cultural, pavelló...) que
possibilitaria altres actuacions per tal d'avançar en sostenibilitat, estalvi i eficiència energètica al
nostre poble.

•

Renovació del parc automobilístic de l'Ajuntament, donat que la furgoneta gran dona molts
problemes i contínuament cal estar reparant-la.

Tot això i potser alguna cosa més seria possible, si s'aconsegueixen els fons europeus.

No hi ha massa temps, calia actuar amb rapidesa i ser efectius, per tal d'aconseguir el màxim de
subvenció. Per aquest motiu i donada la manca de recursos disponibles a l'Ajuntament, s'ha decidit
contractar els serveis de l'empresa DELENDA SOLAR S.L que a través de la consultoria DS
CONSULTORES ens donarà suport real en la gestió de les sol·licituds dels projectes que es es preveu
demanar.
Aquest mateix dilluns els representants d'aquesta empresa han realitzat una visita presencial al nostre
municipi. Amb l'objectiu de recollir informació i conèixer físicament les diferents edificacions sobre les que
es pretén desenvolupar els projectes que l'equip de govern ha proposat com a susceptibles d'acollir-se a
les diferents línies d'ajuts que es proposen en el programa DUS 5000.
Tot i que la convocatòria no ha deixat massa temps per a fer trobades i consultes, perquè les sol·licituds
cal presentar-les a partir del 4 de novembre. “hasta que se agote el presupuesto disponible” .
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Construir un espai municipal sostenible recuperant un edifici emblemàtic del nostre municipi “La
Costereta” on hi haurà: l'Ajuntament, els Jutjats, els Serveis Socials, la llar de Jubilats, un espai
pels joves , entre altres dependències...
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•

Com es desprèn de les paraules de l'escrit del grup BM, segur que en aquesta ocasió sí podran donar
suport a la iniciativa de l'equip de govern perquè, “malgrat les lògiques diferències que hi ha d'haver”.
L'objectiu comú ha de ser que l'aposta decidida per millorar les infraestructures del nostre poble es faci des
de l'impuls a l'energia neta. A la vegada que aconseguim un poble cada dia més eficient energèticament,
més respectuós amb el medi i més sostenible.
Ara només cal ultimar la sol·licitud i confiar que, finalment, força diners arribin a Bell-lloc que segur faran
un gran servei al nostre poble.
SETÈ.- PRECS I PREGUNTES
Sra. Rosa Romà, primer agrair el reconeixement que has fet a la tasca que porten a terme any rere any i
també recolzar totes les iniciatives solidàries que durant l’any es fan a Bell-lloc, es fan moltíssimes i Belllloc és contrastat que som un poble molt solidari, es faci el que es faci sempre participem.
La meva pregunta va dirigida a la regidora de la dona i immigració, és un dubte que tenim perquè ens ha
arribat una informació, és una pregunta, perquè a vegades s’ha de contrastar, per això l’exposem aquí al
Ple, que un membre del Consell Municipal de la Dona ha dimitit o va ser cessat. Sabem i tenim constància
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Ens satisfà comprovar que el llistat de propostes que el grup municipal BM ha presentat a l'equip de
govern, coincideix força, amb els projectes que des de l'equip de govern s'estan treballant per acollir-nos a
la subvenció dels fons de recuperació Next Generation de la Unió Europea.

que això va passar fa més d’un any abans de la pandèmia però a nosaltres no ens ha arribat cap tipus
d’informació, hem entrat a la web per veure i havia hagut algun moviment, d’algun membre que hagués
estat cessat o algun canvi i veiem que no està actualitzat, encara consten els membres de l’anterior
legislatura i en aquest cas tampoc he pogut treure cap resposta, la meva pregunta és, no volem saber
noms ni res, primer volem saber si és cert i si aquesta persona ha dimitit o va estar cessada, si era un
càrrec com a vicepresident o com a secretari, i voldríem saber si això és cert, ja que no deixa de ser el
Consell Municipal de la Dona no deixa de ser un consell municipal, participatiu, ens agradaria saber si ha
hagut algun tipus de canvi o alguna cosa.
Sra. Brigit Jubillar, va dimitir de forma voluntària.

Sra. Rosa Romà, a nosaltres ens constava una altra cosa, al seu lloc hi ha algú més. Tenia càrrec o era
vocal.
Sra. Brigit Jubillar, era vicepresidenta.

Sra. Rosa Romà, ja hem dit al començament que no diríem noms ni diríem res però. Per motius personals.
Sra. Brigit Jubillar, aquí ja no entro, lo que pensi cadascú.
Sra. Rosa Romà, amb la presidenta que en aquest cas ets tu, ho devia comentar. Hi ha algú al seu lloc.
Sra. Brigit Jubillar, si.

Sra. Rosa Romà, com que no consta enlloc, actualitzeu perquè no consta enlloc. Jo se qui sou al Consell
Municipal de la Dona, perquè quan venim als actes us veig, però no se la relació de càrrecs i tot. Ho
penjareu be, actualitzat i tot.
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Sra. Brigit Jubillar, va dimitir de forma voluntària i ja està.
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Sra. Rosa Romà, després he consultat a les normes reguladores, perquè no me’n recordava i per cert no
hi posa res, és molt bàsic. Normalment a tot arreu quan ho consultes s’ha d’informar, suposo que a la resta
del Consell Municipal de la Dona i després pues penjar-ho o el que sigui. Només era això. A títol
informatiu, perquè a vegades es diuen coses i potser és una altra, tothom parla i volem saber si és així.

Els gossos perillosos si tenen propietaris, han d’anar amb morrió no poden anar solets. A l’Ajuntament hi
ha una relació dels gossos perillosos.
Sr. Ramon Consola, ja es controla a l’Ajuntament i en teoria la potestat de declarar el gos perillós la te el
propietari no la te l’Ajuntament d’anar mirant a veure qui te el gos o no, perquè en cas de que aquest gos
produeixi un accident, llavors el propietari tindrà la seva responsabilitat.
Sra. Rosa Romà, per això pregunto si teniu algun tipus de control.
Sr. Ramon Consola, es suposa que si. Ja va començar amb la vostra època, ja va començar amb la
nostra, i en principi la gent ha de venir i donar-los d’alta, els gossos i els gats, una altra cosa serà que no
ens donin d’alta, com les gosseres també tenen l’obligació de xipar-los, i si no és així han d’avisar al
veterinari per a que els hi fiqui el xip.
Sr. Miquel Amorós, com que ara ha canviat l’enllumenat del poble, hi ha una zona que al seu moment, la
paret del fondo del Prades, de la casa aquella paret blanca, que és una zona que és bastant fosca i al seu
moment quan es va fer un canvi d’una canonada allà i es va fer tot aquell paviment nou, es van deixar
tuberia corrugades allà a la paret, llavors la idea que teníem en aquell moment era poder posar algun tipus
d’aplic per posar llum en aquest carrer, llavors el prec és que mireu de buscar alguna solució, no és senzill
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Hi ha una altra pregunta, hem detectat un increment de gossos perillosos i també dos propietaris, voldria
saber com ho controleu, que feu, si de tant en quan feu.

tampoc perquè no saps quin tipus d’aplic pots posar o com ho pots fer, però bueno, hi ha aquells per
exemple que es posen al terra o alguna cosa, que miréssiu d’aprofitar allò, que si és veritat que és una
zona que es passa força i és molt fosca. Com a prec que fem.
Un altre prec, quan Rosa parlaves dels projectes aquests dels fons Next Generation, estem bastant
d’acord amb moltes de les coses i crec que és una oportunitat i es pot fer ràpid, crec que és gran una
oportunitat, has citat el tema de la seguretat viària, el tema de l’escola, del pàrquing, tenim el Pla local de
seguretat viària que, és un recordatori de poder crear aquest espai on puguem parlar de tots aquets temes
perquè crec que son bastant importants i s’ha de trobar solució.
Després hi ha dos preguntes, que les entrarem per registre, son de la Festa Major, hi ha hagut una sèrie
d’actes, que era per la Marató i la pregunta és número de tiquets venuts, l’import de la recaptació i l’import
per la Marató.

Sr. Miquel Campàs, ho entrareu per registre.

ACTES DE PLENS 2021

Sr. Miquel Amorós, he afegit alguna cosa més. Després hi ha una altra pregunta és el tema de les fitxes de
la Festa Major, les fitxes de les firetes, i les preguntes son els motius per arribar a aquesta decisió, quantes
fitxes es van repartir, quin preu s’ha pactat amb els firaires, com s’han pagat als firaires i quina valoració us
han fet arribar els firaires sobre aquesta mesura.

Sr. Carles Palau, abans de passar a les preguntes, permeteu-me que faci un recordatori als exiliats, son
els únics que tenim encara amb la persecució de l’Estat espanyol pels fets de l’1 d’octubre i la única
solució viable pel país i per ells és l’amnistia i l’autodeterminació.
Un recordatori, es va demanar unes factures i encara no ens les heu fet arribar. Ahir ho vaig demanar, i
aquest mati m’heu fet arribar tots els decrets i faltaves les factures.
Sra. Pilar Casanova, estava preparat.
Sr. Ramon Consola, t’ho enviarem durant la setmana que ve.
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Sr. Ramon Consola, el mateix però canviant la data.

Sra. Rosa Mª Buira, precisament ahir van neteja l’Ajuntament.
Sr. Carles Palau, és que l’altre dia mirava els d’aquí.
Sr. Ramon Consola, si et sembla que hi ha algun vidre que no està ben fet, ens ho dius, i nosaltres, però
justament ahir van venir, estàvem en reunió i van venir a netejar els vidres.
Sr. Carles Palau, els de l’Ajuntament son més fàcil, però com que aquí han de venir amb una grua.
Sr. Ramon Consola, la Rosa els hi comunicarà.
Sra. Rosa Mª Buira, en quant a l’empresa de neteja, l’altre dia van parlar de la bossa d’hores i tot això,
doncs la bossa d’hores ara ja està actualitzada i precisament dimecres que ve dia 27 tenim una reunió
amb l’encarregat perquè a l’empresa hi ha hagut canvi de persones, llavors l’encarregat és nou i vol
prendre contacte una mica amb tothom i ens hem intercanviat correus, el resum que tenim de les hores de
neteja ja el tenim actualitzat, representarà que l’any passat vam fer una neteja extra, perquè era una neteja
que es feia al migdia a l’escola, es feia més hores aquí a la incubadora, més hores a la biblioteca, es va
incrementar una sèrie d’hores i això va generar una factura extra cada mes a l’Ajuntament, i llavors a partir
del juliol aquestes factures van parar i vam quedar que comptabilitzaríem d’hores de la borsa, a partir del
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Sr. Carles Palau, empresa de neteja, recordo que un dels acords que hi havia amb l’empresa de neteja,
era la neteja dels vidres i estava temporalitzada, potser a l’Ajuntament era una vegada al mes, la biblioteca
i el centre de dia cada sis mesos, la pregunta és si s’està fent aquesta neteja de vidres.

juliol no hi haurà factures extres, però continuaran havent neteges extres, al pavelló per exemple també
s’han anat fent durant tot el curs passat i ara aquest any també es continuen fent, tot això es
comptabilitzarà de la bossa d’hores, al juliol no hi haurà factures, a l’agost tampoc i ara al setembre s’ha
incrementat més les hores d’aquestes factures, si voleu tinc contades les hores de cada mes, total que fins
al novembre, a partir del novembre ens sobrarà encara 273 em sembla o 270 hores, descomptarem les
hores que fem al desembre i gener, febrer i març, pensem que a l’1 d’abril hi ha d’haver el canvi de
contracte, per tant pensem que anirem així, i potser a finals d’abril haurem de generar alguna factura però
ens hem guanyat amb la bossa d’hores tots aquests mesos que s’està fent una neteja diferent, i no caldrà
generar factures.
Sr. Carles Palau, em sembla que eren 300 hores anuals.

Sr. Carles Palau, subvencions a les entitats, jo ara recordo que al Casal se’ls hi va donar, s’ha dona alguna
més.

Sr. Ramon Consola, s’hauran de repartir ara abans de finalitzar l’any. Hauran de fer les justificacions, hi ha
algunes que amb el tema del Covid van dir que no justificarien res, no tenien capacitat per justificar. De
demanar els hi van dir que no demanessin tots.
Sr. Carles Palau, de pagar no s’ha pagat cap.
Sr. Ramon Consola, no, hi ha algunes que ens han dit que no tenen capacitat d’aportar justificant.
.../... (1:25:05 a 1:25:51) : Inaudible
Sr. Carles Palau, al Ple passat es va treure el tema del pagament del cànon de la Cultural.
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.../... (Minut 1:21:24 al 1:24:13) : Inaudible
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Sra. Rosa Mª Buira, si però com que hi havia les de l’any 20 i 21 i les del 19 que sobraven encara unes
quantes, llavors comptabilitzat tot això doncs farà que a partir del mes de juliol no hi hagi factures extres i
es pugui anar fent la feina.

Sr. Ramon Consola, no, el que si estem barajant és ja per aixecar el Decret, perquè ara ja el govern.

Sr. Carles Palau, voldria saber que ha passat amb els rebuts d’escombraries.
Sr. Ramon Consola, ha set un fallo humà, es va fer tot el procediment, però no es va acabar enviant a
Recaptació, recaptació encara que tu no ho enviïs, ells no et diuen res, normalment et diu quan tu ja ho
has enviat, com que no es va enviar, nosaltres quan ens ho van dir, ja estàvem fora de termini, llavors el
que si hem fet és que no es cobrarà ara quan s’hauria de cobrar i es cobrarà al març, es salten tres
mesos.
Sr. Carles Palau, no hi havia manera de cobrar-ho.
Sr. Ramon Consola, no, perquè. Aquest any se’ls estalviaran, però tampoc no estem parlant de l’any que
ve sinó que estem parlant del març, no estem parlant del novembre de l’any que ve, estem parlant de tres
mesos, jo recordo que un any ho vam tenir que fer a través de l’Ajuntament, ens va ajudar la Caixa i ens
van donar suport des de la Diputació i si no hagués sigut així no ho haguéssim pogut fer, va ser un calvari
per l’administració de l’Ajuntament. Hem decidit retardar-ho tres mesos perquè el que no podem fer és
bloquejar l’Ajuntament, si les coses haguessin sigut de vida o mort segur que ho fem, però en aquest cas
seria de finals de novembre saltem al març.
.../... (1:28:03 a 1:28:27) : Inaudible
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.../... (1:26:04 a 1:26:25) : Inaudible

Sr. Ramon Consola, el que ho ha de passar malament, igual ho passarà, vostè ho ha dit si s’organitza.
.../... (1:29:04 a 1:29:51) : Inaudible
Sr. Ramon Consola, jo em vaig enterar, he estat de vacances, suposo que tots ho sabeu, he fet el decret,
tenia el telèfon apagat, a la nit l’engegava i un dels wast era dels mossos d’esquadra que ells m’avisen
quan hi ha alguna incidència, i em van dir el que havia passat, que un nen havia marxat de la ma de la
mare, el cotxe va tirar enrere, li va donar un cop, llavors aquest nen el van portar a vigilància a l’Arnau i no
va passar res, no se si era a l’entrada del pavelló, ja era hora de fora de l’horari escolar.

Sr. Carles Palau, les obres de la Via Ferrea, de la vorera, que l’empresa ja està contractada.

Sr. Ramon Consola, si li explico, també un cúmul de despropòsits. L’empresa està contractada, les obres
s’han de fer, primer faltava l’informe, es va fer l’informe, després quan havien de venir van tenir que anar a
fer una altra obra, aquesta obra encara no l’han acabat, quan venen és per la Festa Major, ara no perquè
tenim les firetes i tot això, i ara s’han compromès que a final d’aquesta setmana la que ve o principis de
l’altra, vindran i ens ho arreglaran. Ja estan acabant l’altra, les empreses constructores tenen molts
problemes que els hi falta subministrament, volen acabar les obres i els terminis els ajuntaments els
apreten, és un problema que l’estan vivint i penso que les administracions tindran un problema seriós en
aquest aspecte, perquè els contractistes seran més reticents en agafar les administracions perquè
l’Administració és molt gran i tot és molt eixut i molt complicat pels tempos i els preus avui de un dia a
l’altre canvien. Si han d’arreglar les rases, han de treure els pous de la sèquia i allà hi va una zona veïnal.
Això és una obra a part que se’ls hi ha de pagar. Com vostè ja sap, lo que costa es que vinguin les
màquines, quan les màquines son aquí l’asfalt no val massa diners, el problema si tu fas venir les
màquines és per esbarriar l’asfalt.
.../... (1:35:40 a 1:37:19) : Inaudible
Sr. Ramon Consola, jo referent als passos a nivell he sigut molt insistent i al cap dels passos a nivell el
conec i al final vam tenir una petita discussió, amigable perquè fa anys que ens coneixem, que no tenien
diners, i al finals ens els han arreglat, malauradament aquest home, després hem va saber greu, va tenir
un problema i va quedar paraplègic i en va saber greu.
.../... (1:38:19 a 1:41:58) : Inaudible
I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió, essent les vint-i-una hores i vint
minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretària, dono fe.
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.../... (1:32:47 a 1:33:41) : Inaudible
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Sr. Ramon Consola, quan es faci el pàrquing això no ha de passar, sempre ha sigut un hàndicap, allí i la
Rosa es testimoni, allí hi va haver una guerra campal, des de que el meu fill petit el Manel que te 38 anys
jo l’acompanyava amb el cotxe allí, ja hi havia el follon que hi ha ara, per això quan vam entrar juntament
amb els d’esquerra el primer que vam fer va ser asfaltar-ho perquè el Roure que era l’alcalde també deia
el mateix, allò era un bassal d’aigua, quan plovia era un bassal d’aigua, era bestial, els crios entraven amb
les sabates plenes d’aigua. Llavors quan vam entrar, vam parlar amb les mestres, i vam tenir una batalla
campal amb ells, perquè deien que allò era l’aparcament dels mestres, els vam tenir que convèncer
d’arreglar-los-hi l’espai que hi ha darrera, que ara aparquen, engravar-ho tot i arreglar-ho tot i donar-los-hi
una clau de la porta perquè aparquessin allí, al final ho van entendre i ara ens donen les gràcies les que
encara queden d’aquella batalla, nosaltres els hi dèiem és més discret, jo els hi deia quan ve una mestra
fora d’horari que no son les nou, perquè potser fa una classe es pot dir, mira aquesta sempre arriba tard i
aquest comentari se’l podien reservar, es van ficar les barreres, aquelles barreres les van arrencar jo crec
que la solució seria tancar-ho tot, fer un reservatori total i tancar-ho tot. Penso que amb el que m’han dit
quan hi va haver el cop al nen era fora d’horari escolar, fora d’horari escolar, allò s’utilitza com aparcament
del pavelló.

Número: 2021-0011 Data: 30/11/2021

.../... (1:30:44 a 1:30:55) : Inaudible
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