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El senyor Carles Palau excusa el retard del senyor Miquel Amorós Folguera.

Actua com a Secretària Interventora la Sra. Pilar Casanova Navarro
Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que assisteixen
onze dels onze regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els articles
46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 98.c) del Text refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i 90 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts següents:
Ordre del dia
PART RESOLUTIVA
1r. Aprovació de l’esborrany de les actes anteriors (11/03/2021)
2n. Expedient 114/2021. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell d’adhesió a
l’acord marc de serveis i subministraments d’elements d’eficiència energètica en
l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
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A la Sala d’actes de la Incubadora d’Empreses de Bell-lloc d’Urgell, essent les dinou hores i trenta
minuts del 22 d’abril 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.

Número: 2021-0005 Data: 27/05/2021

Núm.: 05/2021
Caràcter: Ordinària
Data: dijous, 22 d’abril de 2021
Horari: de les 19:30 a les 21:00 hores
Lloc: Sala d’actes de la Incubadora d’Empreses de Bell-lloc d’Urgell

ACTES DE PLENS 2021

Ramon Consola Palau (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 27/05/2021
HASH: 6556ae5bb8ff95a4a5051a7e53d9203c

05/21 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 22 d’abril de 2021

3r. Expedient 389/2019. Proposta d’aprovació certificació núm. 2 i última i recepció d’obra
enllumenat 4a Fase.
4t. Expedient 659/2019. Proposta d’acord de ple d’aprovació de l’acceptació de la subvenció
de l’actuació del Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) Agrobioffod B.
Ponent.
5è. Expedient 16/2021. Proposta d’aprovació definitiva ocupació directe terrenys qualificats
com a sistemes dins del PMU-4 de Bell-lloc d’Urgell.
6è. Expedient. 164/2021. Donar compte del Decret d’aprovació del Pla Pressupostari pel
període 2022-2024. Decret 2021-0064.

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 11/03/2021 i resta pendent per a la seva aprovació.

Número: 2021-0005 Data: 27/05/2021

7è. Dació en compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de Junta de Govern.
8è. Comunicacions sobre les actuacions del l’equip de govern i Entitats.
9è. Mocions.
10è. Precs i preguntes.

ACTES DE PLENS 2021

ACTIVITAT DE CONTROL

Per tot això, es proposa al Ple el següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’acta del Ple Ordinari de data 11/03/2021.
Intervencions
El senyor Cales Palau diu que no està d’acord amb l’acta, compleixen els acords, però les
intervencions no s’ajusten a la realitat.
Votacions
Sotmesa a votació l’esborrany de l’acta del 11/03/2021, aquesta va ser aprovada per assentiment
dels membres assistents de la corporació.

SEGON.- Expedient 114.2021. PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC
D’URGELL D’ADHSIÓ A L’ACORD MARC DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS
D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA.
ANTECEDENTS
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Vist l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya.

3.- En data 27 de maig de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes
administratius de l'Acord marc, amb les empreses ESITEC ENERGIA SL, GESTIÓ
D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL, SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS SL,
INGENIEROS EMETRES SLP, CITLED SLU, ENRIC MORAN, LA VOLA 1981 SA, MIATEC
INNOVA SL, NOVATILU SL, ELECTRICITAT BOQUET SL, UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU,
CITELUM IBERICA SA, CM SALVI SL, SACOPA SAU, PROVEIMENTS D’AIGUA SA,
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ESITEC ENERGIA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4.
GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4.
SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i
1.2.4.
INGENIEROS EMETRES SLP pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4.
CITLED SLU, pels lots 1.1.1, 1.1.3, i 1.1.4.
ENRIC MORAN pel lot 1.1.2.
LA VOLA 1981 SA pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4.
MIATEC INNOVA SL pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.14, 3.18, 3.19, 3.21 i 3.22.
NOVATILU SL pel lot 2.1.
ELECTRICITAT BOQUET SL pels lots 2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.9, 2.2.16, 2.2.17, 2.3.9, 2.3.16, 2.3.17,
2.3.19, 2.3.20, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU pels lots 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.11, 2.2.13, 2.3.1, 2.3.2,
2.3.3, 2.3.4 i 2.3.5.
CITELUM IBERICA SA pels lots 2.1, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.15, 2.2.18, 2.3.12, 2.3.14, 2.3.18,
2.3.22, 2.3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
CM SALVI SL pel lot 2.1.
SACOPA SAU pel lot 2.1.
PROVEIMENTS D’AIGUA SA pels lots 2.2.7, 2.2.8, 2.2.21, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.21, 3.9, 3.16, 3.17 i
3.20.
MUNTATGES LLEIDA SA pels lots 2.2.14, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.22, 2.2.23, 2.3.6, 2.3.10, 2.3.11,
2.3.13 i 2.3.15.
ALUMBRADOS VIARIOS SA pels lots 3.1, 3.3, 3.4 i 3.5.
UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA pels lots 3.10,
3.12, 3.13, 3.15, 3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
CLECE SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
ELECNOR SA pel lot 4.1.
ELECTROTECNIA MONRABAL SLU pel lot 4.1.
ENDESA ENERGIA SAU pel lot 4.1.
OHL SERVICIOS INGESAN SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i
4.2.4.
SOLER ENERGY SERVICE pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
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2.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu
de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 5 d’abril de 2019, va acordar adjudicar l’Acord
marc de subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01) a les empreses seleccionades següents:

ACTES DE PLENS 2021

1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de
Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya recorrent
a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la
vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord
marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de
subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les
entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de
mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.

MUNTATGES LLEIDA SA, ALUMBRADOS VIARIOS SA, UTE ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA, CLECE SA, ELECNOR SA,
ELECTROTECNIA MONRABAL SLU, ENDESA ENERGIA SAU, OHL SERVICIOS INGESAN SA,
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS i SOLER ENERGY SERVICE.

6.- Que el 24 d'octubre de 2019 l'IDEA amb registre de sortida 20190008407 notifica la resolució
favorable d'ajuda de el projecte de reforma dels Sectors d'enllumenat Públic QC-01, QC-02, QC03, QC-05, QC-06 I QC-07 de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell. Que el 26 de novembre de 2019
amb registre d'entrada 201.900.013.952 notifica l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell a l'IDEA
l'acceptació de l'ajut concedit de el projecte de reforma dels Sectors d'enllumenat Públic QC-01,
QC-02, QC- 03, QC-05, QC-06 I QC-07. Que el maig de 2019 la Enginyeria SIRIUS Solucions
d'Enginyeria redactor el Projecte Executiu de el Projecte de Reforma dels Sectors d'enllumenat
Públic QC-01, QC-02, QC-03, QC-05, QC-06 I QC-07. Que el Ple de l'Ajuntament de Bell-lloc
d'Urgell, en data 15 de maig de 2019 va aprovar la memòria descriptiva, la participació i acceptació
expressa de la participació en el programa FEDER de creixement sostenible 2014/2020. Que el 19
de març de 2020 dicta la providència d'alcaldia perquè els serveis tècnics municipals (Consell
Comarcal del Pla d'Urgell) elaborin un informe de el Projecte Executiu de el Projecte de Reforma
dels Sectors d'enllumenat Públic QC-01, QC- 02, QC-03, QC-05, QC-06 I QC-07 la Enginyeria
SIRIUS Solucions d'Enginyeria. Que el 20 de març de 2020 els serveis tècnics municipals emeten
el seu informe favorable a el Projecte Executiu de el Projecte de Reforma dels Sectors
d'enllumenat Públic QC-01, QC-02, QC-03, QC-05, QC-06 I QC- 07. Que el 14 de juliol de 2020
emet un informe d'alcaldia on es preveu dotar de crèdit suficient en els pressupostos de l'2021 per
a l'obra Projecte de Reforma dels Sectors d'enllumenat Públic QC-01, QC-02, QC-03, QC -05, QC06 I QC-07. Que el Ple de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell, en data 15 de juliol de 2020, s'aprova
inicialment el Projecte de Reforma dels Sectors d'enllumenat Públic QC-01, QC-02, QC-03, QC-05,
QC -06 i QC-07. Que el 16 de juliol de 2020, el tècnic de l'ajuntament de promoció econòmica i
desenvolupament local emet un informe de la necessitat pública de contractació de l'obra de
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5.- Que la Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes pel Clima i
l’Energia Sostenible”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de
la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés
no formal de consultes amb moltes ciutats europees. Que el Pacte consisteix en el compromís de
les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les
emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts
d’energia renovables, es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a anar més enllà dels
objectius de la Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu
territori en més del 40 % per l’any 2030 mitjançant la redacció i execució de plans d’acció per a
l’energia sostenible i el clima (PAESC), a favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies
de millora de l’eficiència energètica. Que el 21 d’abril de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell va aprovar l’adhesió al Pacte d’alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible. Que el 13 de
desembre de 2017 el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell va aprovar el Pla d'Acció pel Clima i
l'Energia Sostenible. Que el Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió
directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una
economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible
2014 -2020. Que la Mesura 6. Renovació de les instal·lacions d'enllumenat, il·luminació i
senyalització exterior, que té com a Objectiu d'actuació reformar les instal·lacions municipals
d'enllumenat, il·luminació i senyalització exterior existents per tal de reduir el seu consum d'energia
final i les emissions de CO2, mitjançant la millora de la seva eficiència energètica. Que el Ple de
l'Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en data 14 de febrer de 2018 va aprovar la participació i
acceptació expressa de la participació en el programa FEDER de creixement sostenible
2014/2020.

ACTES DE PLENS 2021

4.- Que l’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en
la seva sessió ordinària número 14/17, de data 13 de desembre de 2017 es va adherir al sistema
d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament Local.

Reforma dels Sectors d'enllumenat Públic QC-01, QC-02, QC-03, QC-05, QC-06 I QC-07. Que en
el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 137 de data 17 de juliol de 2020 publica l'Edicte
d'aprovació inicial de el projecte de reforma dels Sectors d'enllumenat Públic QC-01, QC-02, QC03, QC-05, QC-06 I QC-07. Que en data 17 de juliol de 2020 certifica a l'IDAE l'inici de
procediment de contractació a l'IDEA amb registre d'entrada 202.000.008.367.
FONAMENTS DE DRET

Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc
del subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic a les entitats locals
de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 19/2019, d’11 d’abril de 2019 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat.
Vistos els antecedents i en ús de les facultats que em confereixen els articles de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva nova redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, i el del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text Refòs de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, proposo al Ple el següent ACORD:

Número: 2021-0005 Data: 27/05/2021

Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de
contractes basats en aquests.

ACTES DE PLENS 2021

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 i articles concordants del TRLCSP en relació a
les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.

Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària Muntatges Lleida S.A. Lot 2.
Subministrament de llumeneres, amb o sense instal·lació i manteniment, així com elements
relacionats amb l’enllumenat públic Sublot Lot 2.2.19 No: Subministrament i treball d’instal·lació
de llumeneres de tecnologia LED dels bens i serveis següents:
Segons la proposta formulada per l’empresa adjudicatària i vist l’informe dels serveis tècnics
municipals amb les prescripcions establertes i que s’adjunten com a part del present acord.
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de CENT VUITANTA NOU
MIL SIS-CENTS TRENTA DOS EUROS AMB SETANTA CINC CÈNTIMS (189.632,75€) i
TRENTA NOU MIL VUIT CENTS VINTIDOS ERUROS AMB VUITANT VUIT CÈNTIMS (39.822,88
€) que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2020, a càrrec de l'aplicació
pressupostària 1650-63901.(exp.nº1 incorporació de crèdits 2021).
Quart.- Notificar aquest acord a Muntatges Lleida S.A., com a empresa adjudicatària del contracte
derivat de l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en
l’enllumenat públic , amb CIF A25022427, i domicili fiscal a Pol.Industrial Camí dels Frares Carrer
O.Parcel.la nº12 Nau nº5,25190 Lleida, 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 al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de
publicitat que siguin preceptius.
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Primer.- Disposar l’adhesió del l’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL a l’Acord marc de
serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01).

Cinqué.- Comunicar aquest acord a l’ACM (preferentment per correu electrònic a
centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007
Barcelona).
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Intervencions

La senyora Rosa Mª Buira comenta que l'objectiu d'aquest projecte és la renovació de l’enllumenat
públic de gairebé tot el poble de Bell-lloc, per adaptar-lo als criteris de millorar l’eficiència i l’estalvi
energètic i així aconseguir la reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera.
Donat que l'Ajuntament de Bell-lloc estem adherits al pacte d'alcaldes pel clima i l’energia
sostenible, tenim aprovat el Pla d'acció pel clima i l’energia Sostenible i per encàrrec de l'ACM , el
Consorci Català pel Desenvolupament Local té com a objectiu la gestió de serveis i activitats
d'interès local, amb la finalitat d'aconseguir l'estalvi de recursos.
Tenint en compte que en altres ocasions ja ens hem adherit als serveis centralitzats de l'ACM,
contractació de les assegurances, subministrament elèctric municipal. Des de l'equip de govern
hem valorat com a positiu que l'Ajuntament de Bell-lloc ens adherim a l'Acord marc de serveis i
subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les
entitats locals de Catalunya.

Número: 2021-0005 Data: 27/05/2021

El senyor Ramon Consola explica que l’ACM en aquest cas far el contracte de subministrament i
obra. A banda de l’estalvi, també és menys feina i discussions per tothom.

ACTES DE PLENS 2021

El senyor Carles Palau diu que entén que és substituir tot l’enllumenat públic del poble per Led.

Algú podrà pensar o dir que els material seran de baixa qualitat. Cap dels regidors i regidores de
l'equip de govern som experts en la matèria, per aquest motiu s'han consultat als tècnics i aquests
han valorat que els materials que autoritza l'ACM són diferents dels que hi havia al projecte però
no son de baixa qualitat, són uns materials standard, amb una garantia de 10 anys. Tant sols
caldrà que el tècnic director de l'obra faci les adaptacions pertinents.
Molts ajuntament del nostre entorn han fet la reforma del seu enllumenat pel mateix sistema i amb
la mateixa empresa i n'estan contents. A més per part de secretaria no s'ha manifestat cap
impediment. L'obra la realitzarà l'empresa MUNTATGES LLEIDA perquè és l'única empresa
adjudicatària del tipus de Projecte que va presentar Bell-lloc. Com consta a la proposta
Votacions
Sotmesa a votació la proposta d’acord de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell d’adhesió a l’acord
marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, aquesta va ser aprovada per unanimitat dels
membres assistents de la corporació.

TERCER.- Expedient 389/2019. PROPOSTA D’APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 2 I ÚLTIMA
I RECEPCIÓ D’OBRA ENLLUMENAT 4a FASE.
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Perquè aquesta adhesió suposarà un estalvi important de recursos, de temps i de gestió del
personal tècnic de l'Ajuntament i també econòmics (rebrem menys subvenció per aquesta obra
però també l'aportació dels recursos propis serà menor) i per tant els diners que ens estalviem
aquí els podrem destinar l'any vinent a un altra actuació, que ja en tenim alguna de prevista.

Atès que s’ha executat el projecte executiu consistent de “Projecte de reforma i ampliació de
l’enllumenat exterior (Fase 4ª) , adjudicat a l’empresa MUNTATGES LLEIDA, SA amb CIF
A25022427, mitjançant procediment obert simplificat, d’acord amb el projecte tècnic.

Que en data de 5 d’agost de 2020, el Ple, actuant com a òrgan de contractació en l’expedient
tramitat per l’execució del “Projecte de reforma i ampliació de l’enllumenat exterior (Fase 4ª),
aprova l’adjudicació del contracte .
Correspon al mateix òrgan, l’aprovació definitiva de la certificació segona i última de l’obra,
juntament amb la documentació acreditativa , i acta de recepció plantejada.
Per tot l’exposat de conformitat amb allò que s'ha fixat en els punts 1 i 2 de la Disposició
Addicional Segona de la LCSP, l’article 22. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, i art.52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril ,pel qual s’aprova el Text Refòs de
la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar la certificació final de les obres corresponents al contracte descrit en els
antecedents subscrita pel Director d'obra amb data 16 d’abril de 2021 i per import de seixanta-dos
mil cinc-cents dinou euros amb seixanta-quatre cèntims, 62.519,64 euros (IVA inclòs).

Número: 2021-0005 Data: 27/05/2021

Considerant que, a tenor d'allò disposat a l'article 185 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 -TRLRHLrespecte la gestió de la despesa.

ACTES DE PLENS 2021

D’acord amb la documentació administrativa, la proposició corresponent al criteris subjectius i la
proposició corresponent als criteris avaluables de forma automàtica presentats en la licitació de
l’obra, es van adjudicar per un import de Contracte de 97.928,84 euros, més 20.565,06
corresponent a l’IVA, es a dir, per un total de 118.493,90 euros (IVA inclòs).

TERCER. Ordenar el pagament de la quantitat de 62.519,64 euros continguda en la certificació
final d'obra a favor del contractista.
QUART. Traslladar el present acord a Intervenció i a Tresoreria, a l'efecte de practicar les
anotacions comptables corresponents a la present ordenació de pagaments i a fi que es faci
efectiu el pagament ordenat, una vegada incorporada la factura.
CINQUÉ. Notificar als interessats el contingut del present acord.
SISÉ. Notificar a l’Institut per la diversificació i estalvi de l’energia, IDAE el contingut del present
acord.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Intervencions
El senyor Carles Palau diu que l’acta de recepció no està signada per l’Ajuntament.
La senyora secretària diu que per motius de signatura amb l’expedient electrònic esperen l’acord
d’avui per signar-la.
El senyor Carles Palau, pregunta si la interventora ha anat físicament a les obres.
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SEGON. Aprovar, disposar i reconèixer la quantitat de 62.519,64 euros continguda en la
certificació final d'obra a favor del contractista.

La senyora secretària interventora diu que no ja que s’ha delegat als serveis tècnics de la
Diputació de Lleida el control per part de l’Entitat, com redactors del projecte executiu.
El senyor Carles Palau, pregunta si les rases es taparan amb alquitrà.
El senyor Ramon Consola diu que les rases del carrer es taparan. La rasa que va cap al Silo
s’asfaltarà i es farà una vorera, s’ha fet un descompte.

ANTECEDENTS
El 6 d’agost de 2019, es publica Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)
emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. (DOGC
núm. 7933).
El 4 de setembre de 2019, es publica Resolució PRE/2266/2019, de 14 d'agost, de convocatòria
del cofinançament als projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (DOGC núm. 7953).
El 9 de desembre de 2019 per decret d’alcaldia núm. 2019/0339 l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
s’aprova la sol·licitud subvenció per la selecció de projectes d'especialització i competitivitat
territorial PECT emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 20142020 del projecte de la Diputació de Lleida Agrobiofood b.Ponent Operació 3 (ECOFood-HubLab)
El 13 de novembre de 2020, es publica l’Ordre PRE/197/2020, de 10 de novembre, per la qual es
modifica l’Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost, i també la respectiva convocatòria efectuada per la
Resolució PRE/2266/2019, de 14 d'agost. Posteriorment, es publica la Correcció d’errades de
l’Ordre PRE/197/2020 esmentada al DOGC núm. 8272, de 16 de novembre de 2020.
Els PECT són iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques
locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen uns
projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un
fort component d’innovació. Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT i del PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, compten amb la participació del teixit social i econòmic i tenen
un impacte en la competitivitat del territori.
En data 4 de febrer de 2021 es reuneix la Comissió Tècnica de Valoració, la qual dóna compte de
les al·legacions presentades en el període de resolució provisional i de les propostes d’informes
d’estimació i desestimació d’aquestes, així com la llista de les sol·licituds a les quals es proposa
concedir el cofinançament, ordenades per ordre de puntuació amb l’especificació de la despesa
elegible i el cofinançament que es proposa concedir i la llista on figuren les sol·licituds denegades,
degudament motivada, així com les propostes de pressupost previstes a la base 11.7.
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QUART.- Expedient 659/2019. PROPOSTA D’ACORD DE PLE D’APROVACIÓ DE
L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE L’ACTUACIÓ DEL PROJECTE D’ESPECIALITZACIÓ
I COMPETITIVITAT TERRITORIAL (PECT) AGROBIOFOOD B. PONENT.

Codi Validació: 6ND6CPPMQMH2P7L34NSK3WT5F | Verificació: https://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 25

Sotmesa a votació la proposta d’aprovació de la certificació núm. 2 i última i recepció d’obra
enllumenat 4a FASE, aquesta va ser aprovada per majoria absoluta dels membres assistents de
la corporació (6 vots a favor grup JxB i 4 abstencions del grup BM-AM).

ACTES DE PLENS 2021

Votacions

D’acord amb l’apartat 14.1 de les bases reguladores, l’òrgan instructor formula la proposta
definitiva de concessió de subvencions a la vista de la proposta de resolució provisional, la
documentació addicional presentada per les entitats beneficiàries provisionals proposades, les
seves acceptacions, les al·legacions formulades sobre la mateixa proposta de resolució provisional
i els possibles desistiments.

Es preveu que la Diputació de Lleida cofinancí un 25 % d’aquesta despesa elegible i la resta amb
fons de l’Ajuntament.

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.
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.

Número: 2021-0005 Data: 27/05/2021

La despesa elegible de ECOFOOD-HubLab de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell és de 681.937,50
€ i s’atorga una subvenció del 50 % de 340.968,75 €.

ACTES DE PLENS 2021

El 12 d’abril de 2021 i publicada al tauler d’anuncis de la Generalitat der Catalunya la resolució
final, per la qual es resol el procediment per a la selecció dels projectes d’especialització i
competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT als quals s’atorga subvenció amb càrrec
al pressupost de l’Administració de la Generalitat de Catalunya al projecte Agrobiofood b.Ponent
liderat per la Diputació de Lleida i a l’Operació núm. 3 de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
ECOFOOD-HubLab

Primer.- Aprovar l’acceptació de la subvenció de 340.968,75 € de l’Operació 3 ECOFood-HubLab
de l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell del projecte Agrobiofood b.Ponent liderat per la Diputació de
Lleida dels projectes d'especialització i competitivitat territorial PECT emmarcats en la RIS3CAT i
en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya i a la Diputació de Lleida.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Intervencions
El senyor Carles Palau diu que votaran en contra, no estan d’acord amb aquest projecte ja que
suposarà una càrrega pels veïns i veïnes del poble, s’haurà de pagar el manteniment i el
revertiment pel poble serà molt poc.
La senyora Rosa Mª Buira explica que com hem pogut llegir a la proposta els Projectes
d’Especialització i Competitivitat territorial (PECT) són iniciatives, impulsades pels agents del
Territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals
i diputacions) que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació
econòmica del territori, que tenen un fort component d’innovació.
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Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple del l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:

Aquestes iniciatives, impulsades per la Diputació de Lleida, estan basades en un repte prioritari
per al territori: la necessitat de transformar el model econòmic actual de la demarcació de Lleida
cap a l’economia verda.
La complexitat del repte està en el fet que cal impulsar canvis en els sistemes actuals de producció
i consum del territori.

És un projecte que inicialment era un projecte amb format FEDER, però que ha acabat assumint la
Generalitat amb una aportació del 50 % amb el cofinançament de la Diputació de Lleida amb un 25
% més.
Per no allargar-nos més, des de l’equip de govern, hem cregut que formar part d’aquest projecte
pot ser positiu per al nostre poble. De vegades el desconeixement ens fa actuar amb recel, però
tots sabem que la societat actual està canviant i que aquests canvis han d’afectar a tots els àmbits
de la vida però molt especialment a l’àmbit econòmic i al món rural.

Número: 2021-0005 Data: 27/05/2021

Bell-lloc estem en l’operació tres, espai per a la innovació oberta i col·laborativa orientada a
desenvolupar la resiliència en el sector agroalimentari i la funcionalitat dels serveis ecosistèmics i
mediambientals com a vector d’especialització competitiva territorial, amb un pressupost total de
681.937,50 €, que es desglossaria en 4 actuacions diferents i també de diferents imports: espai,
descoberta emprenedora, generació d’idees i solucions innovadores i acceleració d’estartups
d’impactes.

ACTES DE PLENS 2021

En el PECT AGROBIOFOOD PONENT, les entitats sòcies son Patronat de Promoció Econòmic a
de la Diputació de Lleida, Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, Associació d’Iniciatives Rurals de
Catalunya, Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell. Cada entitat desenvolupa una
operació diferent.

Quan es va iniciar la Incubadora d’empreses aquí a Bell-lloc, amb un projecte FEDER, molts
pensaven i potser encara pensen que això era una infraestructura innecessària al nostre poble i
que no tindria cap utilitat.
Per sort es van equivocar i avui la Incubadora de Bell-lloc ha creat i allotjat un total de 28
empreses i és un referent perquè està considerada com el segon millor viver d’empreses de
Catalunya i el novè de l’estat espanyol.
Són apostes de futur. Amb aquest no projecte Bell-lloc torna a posar-se al capdavant en innovació
al nostre territori. Ens mou l’afany de que Bell-lloc pugi l tren del futur perquè la gent del nostre
poble tingui totes les oportunitats de generar riquesa i benestar personal i col·lectiu.
El senyor Ramon Consola, pensa que quan et donen una oportunitat, l’important és estar-hi.
Votacions
Sotmesa a votació la proposta d’acord de Ple d’aprovació de l’acceptació de la subvenció de
l’actuació del Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) AGROBIOFFOD B.
PONENT, aquesta va ser aprovada per majoria absoluta dels membres assistents de la
corporació (6 vots a favor grup JxB i 4 en contra del grup BM-AM).

CINQUÈ.- Expedient 16/2021. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA OCUPACIÓ DIRECTA
TERRENYS QUALIFICATS COM A SISTEMES DINS DEL PMU-4 DE BELL-LLOC D’URGELL.

10

Codi Validació: 6ND6CPPMQMH2P7L34NSK3WT5F | Verificació: https://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 25

Perquè no pot ser Bell-lloc el poble on es gestin canvis importants en el sector agroalimentari.

Informe proposta d’acord de Ple per acord d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets
afectats per expedient d’ocupació directa

A més, per tramitar l’ocupació directa cal que el planejament urbanístic que afecti els terrenys a
sistemes estigui vigent (art. 156.4).
El POUM de Bell-lloc va entrar en vigor mitjançant la seva publicació al DOGC núm. 4544 de 4 de
gener de 2006.
Com consta en l’informe de l’arquitecte Sr. David Portolés Martínez, de data 7 de gener de 2021 i
que s’incorpora a l’expedient a efectes de motivació i justificació de l’expedient, el POUM de Belllloc delimita com a sector de planejament derivat el Pla de Millora Urbana 4 “La Llacuna” (PMU 4),
amb una superfície total 57.332 m2, dels quals qualifica per a sistema viari la superfície de 13.186
m2; com a sistema d’espais lliures la superfície de 10.033 m2; i com a sistema d’equipaments la
superfície de 5.447 m2.
A més, els plànols d’ordenació del POUM estableixen la ubicació d’aquests terrenys qualificats de
sistemes en un emplaçament concret que, d’acord amb l’article 74 del POUM, té la consideració
d’ordenació vinculant.
D’acord amb el informe de l’arquitecte, la superfície de terrenys que es proposa ocupar és de
18.235 m2, que comprenen els 10.033 m2 previstos pel POUM en l’àmbit del PMU 4 per a zones
verdes; els 5.447 m2 qualificats d’equipament públic; essent la resta de 2.755 m2, fins completar
els 18.235 m2 per a vialitat, segons la delimitació de l’àrea a ocupar que consta en el plànol
incorporat a l’esmentat informe tècnic.
Els terrenys que pretenen ser ocupats són susceptibles de ser-ho atès que es tracta de terrenys
qualificats com a sistemes que hauran d’ésser cedits de forma obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament
de Bell-lloc en el marc de la futura reparcel·lació del PMU 4 d’acord amb el que es disposa en
l’article 41.1 de la LUC.
La justificació de la necessitat d’ocupació ve motivada per disposar dels terrenys necessaris per a
la construcció de les noves piscines de titularitat municipal i zona esportiva. La disponibilitat dels
terrenys resulta necessària per tal de redactar el projecte constructiu i la licitació de l’obra d’acord
amb el que s’estableix en l’article 236 de la Llei 9/2017, 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
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Per tal de tramitar l’ocupació directa, l’article 156.2 de la LUC requereix:
a) Justificar-ne la necessitat.
b) Observar el principi de publicitat
c) Notificar-ho individualment a les persones afectades
d) Atorgar-ne l’acta d’ocupació i certificar-ne el contingut, amb aplicació de les
determinacions de la legislació hipotecària sobre aquesta matèria.
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I afegeix que “l’ocupació directa comporta el reconeixement de l’administració actuant del dret de
les persones propietàries a participar en el repartiment just dels beneficis i les càrregues en el si
d’un sector de planejament o un polígon d’actuació concrets”

ACTES DE PLENS 2021

“L’article 156 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya estableix que “s’entén per ocupació directa l’obtenció de terrenys que,
essent afectats pel planejament urbanístic a qualsevol tipus de sistema urbanístic, general o local,
s’hagin d’incorporar per cessió obligatòria al domini públic.”

Afegidament, l’article 109 de la LUC estableix que la vigència del planejament urbanístic determina
per si mateixa la necessitat d’ocupació.
Els terrenys afectats per l’ocupació directa formen
part de la parcel·la cadastral
5517101CG1151N0001JE, amb la localització del c/ Sant Jordi 56, amb la descripció registral
d’acord amb el que es detalla en l’annex que forma part de l’expedient 16/2021.

Lliure de càrregues i gravàmens, llevat d’afeccions fiscals.
Segons el informe tècnic que consta a l’expedient, en els terrenys que han d’ésser objecte
d’ocupació directa no es desenvolupa hores d’ara cap activitat econòmica, no existeix cap mena
de cultiu agrícola, ni tampoc existeixen instal·lacions o edificacions que hagin d’ésser
enderrocades per raó de l’ocupació directa, per la qual cosa no procedeix contemplar cap
indemnització per raó de l’ocupació anticipada.
Pel que fa al càlcul de l’aprofitament que es reserva a efectes de la consideració en el futur
projecte de reparcel·lació en resulta el següent:
Aprofitament reservat = Superfície ocupada x Índex d’Edificabilitat Brut del sector x percentatge de
cessió obligatòria (0’9)

Número: 2021-0005 Data: 27/05/2021

Titularitat i càrregues: En el moment en que fou adoptat l’acord de ple de formulació de la relació
de bens i drets (18/01/2021) la finca pertanyia a DIVARIAN PROPIEDAD S.A per títol d’aportació
de data 10 de setembre de 2018 autoritzat pel notari de Madrid Antonio Pérez Coca Crespo. En
l’actualitat la finca pertany al Sr. Josep Consola Serra per títol de compravenda autoritzada per
escriptura pública de data 19 de gener de 2021, per la notaria de Madrid, Sra. Ana Maria Carrión
Abedul, amb el número 72 del seu protocol.

ACTES DE PLENS 2021

Inscrita al Registre de la Propietat de Lleida, número 2, finca 2.917, tom 2832, llibre 73, foli 128

Aprofitament reservat = 13.129’2 m2 sostre
Pel que fa al procediment, i d’acord amb el que disposa l’article 215 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, el Ple de l’Ajuntament ha d’adoptar l’acord de formulació de la relació de béns i drets afectats
per l’ocupació directa; l’acord de formulació ha d’esser notificat al propietari i la resta de titulars de
drets reals amb atorgament del termini de quinze dies per fer al·legacions i s’ha de sotmetre a
informació pública pel mateix termini. Si es formulessin al·legacions a la relació de bens i drets
caldria resoldre les mateixes i procedir ulteriorment a l’aprovació de la relació de béns i drets
afectats a efectes d’ocupació immediata.
El Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc en data 18 de gener de 2021 va adoptar el següent acord:
Primer.- Iniciar expedient per a l’ocupació directa de 18.235 m2 de sòl qualificat com a sistemes
inclòs en l’àmbit del Pla de Millora Urbana 4 “La Llacuna”.
Segon.- Formular la relació de béns i drets afectats amb la següent:
Superfície afectada per ocupació directa: 18.235 m2 de sòl
Qualificació urbanística del terreny: sistemes de titularitat pública (10.033 m2 a zones
verdes; 5.447 m2 d’equipament públic; 2.755 m2 vialitat)
Sector de planejament al que es refereix l’ocupació directa: Pla de Millora Urbana 4 “La
Lacuna”
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Aprofitament reservat = 18.235 m2 sòl x 0’80 m2 sostre/m2 sòl x 0’9

Es delega en l’alcalde el dictat i atorgament de tots els actes adreçats a fer efectiva l’ocupació
directa de les finques afectades tals com, entre altres, la notificació als titulars de drets reals que la
relació de drets afectats s’entén definitivament aprovada per manca de presentació d’al·legacions,
i la convocatòria i formalització de l’acta d’ocupació.
Quart.- Notificar aquesta resolució als titulars de drets reals als efectes de poder formular
al·legacions en el termini de quinze dies des de la notificació a la relació de béns i drets afectats
per l’ocupació directa. Sotmetre la relació de bens i drets a informació pública per un termini de
quinze dies.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord al Registre de la Propietat de Lleida als efectes de sol·licitar
la pràctica de nota marginal sobre la finca registral afectada.”
S’ha procedit a la publicació dels anuncis de informació pública al BOP núm.24, de data
05/02/2021, al DOGC núm.8342, de data .16/02/2021 i al tauler d’anuncis.

Número: 2021-0005 Data: 27/05/2021

Tercer.- En cas que no es presentin al·legacions a la relació de béns i drets aquesta s’entendrà
definitivament aprovada sense necessitat d’ulterior acord. L’aprovació de la relació de béns i drets
afectats comporta la declaració de la necessitat d’ocupació directa i la urgència a efectes
d’ocupació immediata de les finques afectades.

ACTES DE PLENS 2021

Planejament que legitima l’ocupació directa: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Bell-lloc, DOGC núm.4544 .de 4 de gener de 2006.
Titular: DIVARIAN PROPIEDADA S.A (ple domini)
Finca registral (d’acord amb el que es detalla en l’annex que forma part de l’expedient
16/2021).
Inscrita al Registre de la Propietat de Lleida, Finca 2.917, Tom 2832, Llibre 73, Foli 128.
Referència cadastral: 5517101CG1151N0001JE.
Aprofitament que es reserva: 18.235 m2s x 0,8 m2s/m2st x 0’9 = 13.129,2 m2st.

No s’han presentat al·legacions durant el període d’informació pública.
Vist allò que estableix l’article 215 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, es proposa al Ple l’adopció
dels següents, ACORDS:
Primer.- Aprovar de forma definitiva la relació de béns i drets afectats per l’expedient l’ocupació
directa de 18.235 m2 de sòl qualificat com a sistemes inclòs en l’àmbit del Pla de Millora Urbana 4
“La Llacuna”, amb les dades que a continuació es consignen:
Superfície afectada per ocupació directa: 18.235 m2 de sòl
Qualificació urbanística del terreny: sistemes de titularitat pública (10.033 m2 a zones
verdes; 5.447 m2 d’equipament públic; 2.755 m2 vialitat)
Sector de planejament al que es refereix l’ocupació directa: Pla de Millora Urbana 4 “La
LLacuna”
Planejament que legitima l’ocupació directa: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Bell-lloc, DOGC núm. 4544 de 4 de gener de 2006.
Titular: JC&AL PROJECT MANAGEMENT &ENGINEERING SERVICES SCP NIF
J88277090 (ple domini) domicili fiscal CM Torrelaguna (DE) 22 , 28160 Talamanca de
Jaraama (Madrid).
Finca registral d’acord amb el que es detalla en l’annex que forma part de l’expedient
16/2021.
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Consta a l’expedient l’acord de formulació de la relació de bens i drets afectats ha estat notificat a
qui era titular registral en el moment de l’adopció de l’acord del ple de data 18/01/2021 (DIVARIAN
PROPIEDAD S.A) i també al nou propietari Sr. Josep Consola Serra amb DNI 40889848B

Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 2 de Lleida, finca 2917, tom 2832, llibre 73, foli
128.
Referència cadastral: 5517101CG1151N0001JE.
Aprofitament que es reserva: 18.235 m2s x 0’8 m2s/m2st x 0’9 = 13.129 m2st
Una vegada representada aquesta àrea sobre la topografia cadastral vigent , l’àrea definitiva a
ocupar resulta de 17.999 m2 segons el plànol següent. (S’adjunta informe validació gràfica del
cadastre per la segregació de la finca ocupada on figuren les superfícies de les finques inicials i
resultants de l’ocupació).

- La densitat bruta residencial del sector es de 50h/Ha. , de la qual es d’apropiació privada el 90%.
El nombre total d’habitatges d’apropiació privada corresponents a l’àrea a ocupar es de 81
habitatges amb les proporcions d’habitatge protegit establertes pel POUM i la legislació vigent.
Segon.- Declarar la necessitat d’ocupació directa dels terrenys que consten identificats en la
relació de bens i drets aprovada, ocupació directa que es declara urgent.
Tercer.- Estendre l’acta d’ocupació amb el contingut que s’estableix en l’article 215.7 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, i lliurar-ne una certificació de la mateixa als propietaris, i trametre una
certificació de la mateixa als propietaris
Quart.- Delegar en l’alcalde el dictat i atorgament de tots els actes adreçats a fer efectiva
l’ocupació directa de les finques afectades tals com, entre altres la convocatòria i formalització de
l’acta d’ocupació.

Número: 2021-0005 Data: 27/05/2021

- L’edificabilitat bruta residencial del sector es de 0,8 m2st/m2s, de la qual es d’apropiació privada
el 90%. El sostre total de sostre d’apropiació privada corresponent a l’àrea a ocupar es de
12.959,28m2.

ACTES DE PLENS 2021

L’aprofitament urbanístic corresponent als 17.999 m2 a ocupar es:

No obstant i això la corporació decidirà el que cregui oportú.
Intervencions
El senyor Carles Palau diu que el vot serà en contra, continuen tenint dubtes sobre aquesta
operació i tenen moltes preguntes encara sense respondre.
El senyor Ramon Consola explica que hi ha una diferència de 236 m², quan s’ha fet el topogràfic
cadastral ha sortit una petita reducció d’aquests metres, no vol dir que siguin definitius, quan es
faci el planejament i la reparcel·lació total, llavors ja es decidirà la compensació, i aquí encara falta
el 10 % de l’aprofitament mig.
El senyor Carles Palau diu que els que ocuparan ara seran aquests 17.999 m². Per nosaltres no és
un projecte en el que estiguin d’acord i ja veure’m més endavant si se’ns aclareixen aquests
dubtes i canviem la nostra postura.
La senyora Rosa Mª Buira, comenta que avui és el darrer tràmit de tot aquest procés de l’ocupació
directa donat que s’han fet els tràmits que requereix el procés i l’exposició pública i no hi ha hagut
cap al·legació.
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Cinquè.- Publicar aquest acord en els Butlletins Oficials, el tauler d’anuncis i notificar-ho a les
persones interessades amb expressió del règim de recursos.”

Avui aprovarem la superfície definitiva afectada per l’expedient d’ocupació directa que és
definitivament de 17.999 m², la que constava a la proposta inicial era de 18.235 m², es a dir
n’ocupem 236 m² menys.
Aquesta diferència ve determinada perquè el primer amidament es va fer basat en el PDF del
POUM. L’actual i definitiu està fet amb la cartografia cadastral.

Per tant a partir de demà els terrenys del Fondo del Prades, son terrenys municipals i l’Ajuntament
té els terrenys per a fer les piscines al Fondo del Prades, els terrenys son a cost zero i la
urbanització de l’espai (carrers, clavegueres, enllumenat, enjardinament...) ho ha de pagar el
propietari, ara o més endavant. No suposarà cap despesa extra al municipi. Tenim la partida
pressupostada al pressupost 2021 i el pressupost aprovat, i el projecte de les piscines encomanat.
Una vegada el projecte estigui redactat que intentarem que sigui aviat, es faran les bases per
licitar les obres i la direcció d’obres.
Per tant, el camí cap a fer realitat les tan desitjades i controvertides piscines, està iniciat, esprem
l’estiu del 2022 per estrenar-les.
Tenir les noves piscines ens fa il·lusió perquè és un gran repte i un compromís electoral però per a
nosaltres també significa que podrem donar una solució a un dels punts més negres viàriament
parlant del nostre municipi, el pàrquing que donarà servei a l’escola i a la zona esportiva.

Número: 2021-0005 Data: 27/05/2021

Aquest fet no implica res per l’execució de les piscines perquè les piscines es faran a la zona
d’equipament i aquí no hi ha hagut cap variació.

ACTES DE PLENS 2021

Aquests 236 m² que s’ocupen menys de zona verda, ara, una vegada es desenvolupi el
Planejament i es faci la reparcel·lació definitiva es farà l’ajust pertinent i es determinarà de forma
definitiva quina superfície de zona verda correspon a l’Ajuntament.

Fer unes piscines noves al Fondo del Prades, per a l’equip de govern és millorar el present,
pensant amb el futur, perquè fem unes piscines noves, perquè les actuals són obsoletes,
dignifiquen les infraestructures municipals a la zona escolar i esportiva, preparem el futur
creixement escolar i iniciem unes instal·lacions esportives en un indret nou al nostre poble, Fondo
del Prades, un espai molt gran i amb moltes possibilitat de futur.
Sense descuidar el present, caminem amb pas ferm cap al futur.
Votacions
Sotmesa a votació la proposta d’aprovació definitiva ocupació directa terrenys qualificats com a
sistemes dins del PMU-4 de Bell-lloc d’Urgell, aquesta va ser aprovada per majoria absoluta dels
membres assistents de la corporació (6 vots a favor grup JxB i 5 en contra del grup BM-AM).

SISÈ.- Expedient 164/2021. ES DONA COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL PLA
PRESSUPOSTARI PEL PERÍODE 2022-2024. DECRET 2021-0064.
En virtut del que es disposa en l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació, d’acord amb l’article 29 de la
citada Llei Orgànica 2/2012, abans del 15 de març de cada any, les Entitats Locals deuran
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Treure les piscines del lloc on estan, és una actuació imprescindible per a millorar la seguretat
viària del nostre municipi a la vegada que com hem dit en més d’una ocasió suposa una gran
aposta de futur per quan sigui necessari ampliar el sòl escolar.

remetre informació sobre els plans pressupostaris a mitjà termini, d’acord amb la informació sobre
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de regla de despesa que prèviament
subministri l’Estat.
Les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mitjà termini, en el qual
s’emmarcarà l’elaboració dels Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de de deute
públic, i de conformitat amb la regla de despesa.

Primer.- Ratificar el Decret 2021-0064 el contingut del qual es el següent:
“DECRET D’ALCALDIA
Assumpte: Aprovació del pla pressupostari a mig termini del període 2022-2024
Atès que s’ha procedit a l’elaboració del pla pressupostari a mig termini del període 2022-2024,
coherent amb les objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa.
L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla
pressupostari a mig termini en el qual s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a
partir del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, deute públic i regla de la despesa.

Número: 2021-0005 Data: 27/05/2021

Per tot l’exposat es proposa al Ple el següent acord:

ACTES DE PLENS 2021

El pla pressupostari a mitjà termini abastarà un període mínim de tres anys i, s’haurà d’incloure al
Programa d’Estabilitat. Aquest Pla s’haurà de remetre al Ministeri d’Hisenda abans del 15 de març
de cada any.

1. Els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa de les
respectives Administracions Públiques. (En suspensió per als exercicis 2020 i 2021).
2. Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries d’ingressos i de despeses
tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no
subjectes a modificacions, com l’impacte de les mesures previstes per al període
considerat.
3. Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’ingressos i
despeses.
4. Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg
termini de les finances públiques.
L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, determina l’obligació de remetre anualment abans del 15
de març de cada any, els plans pressupostaria a mig termini en els quals s’enquadrarà
l’elaboració del pressupostos anuals.
De conformitat amb el que disposa l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, aquesta Alcaldia RESOLC:
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L’article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini tindran un
període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:

Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini del període 2022-2024, d’acord amb el que es
detalla en l’annex que forma part de l’expedient 164/2021.
Segon.- Trametre el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d’Hisenda.
Tercer.- Ratificar per acord del Ple, en la primera sessió que se celebri, el contingut de l’acord de
l’aprovació del pla pressupostari a mig termini.”

La senyora Rosa Mª Buira, aquest any no serà necessari demanar aquest crèdit.
El senyor Ramon Consola, això és quan apliques realment les obres que serà al 22 perquè ara hi
haurà tot el tràmit burocràtic.
El senyor Carles Palau, no entenem que no constin al 2021 quan estan aprovats al pressupost del
21.
La senyora secretària, el marc pressupostari es fa sobre la base de la previsió de liquidacions de
l’exercici.

17
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El senyor Ramon Consola comenta que és un càlcul matemàtic, si les obres no es fan aquest any
s’arrastra l’any següent.
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El senyor Carles Palau diu que el dubte principal és el que ha aclarit vostè, si era a ratificar o a
donar compte. Al Pla pressupostari veiem que a l’any 2020 hi ha un ingrés financer de 679.000
euros, l’any 2020 és l’any vinent.

ACTES DE PLENS 2021

Intervencions
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ACTES DE PLENS 2021

ANNEX punt 6 del ple de 22 d’abril de 2021. Ratificació del decret

18

Votacions
Sotmesa a votació la ratificació del Decret d’aprovació del pla pressupostari pel període 20222024. Decret 2021-0064, aquesta va ser aprovada per majoria absoluta dels membres assistents
de la corporació (6 vots a favor grup JxB i 5 abstencions del grup BM-AM).

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 063/2021 fins al núm. 095/2021 ambdós
inclosos. S’adjunta annex.
DECRET
NÚM.

ASSUMPTE

2021/063 Convocatòria sessió Ple 4/2021
2021/064 Aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2022-2024
2021/065 Sol·licitud de modificació dels Serveis AOC (eTRAM i FUE Local)
2021/066 Llicència d’alta a la xarxa d’aigua
Devolució de la garantia definitiva del contracte menor d’obres de reparació de lesions
2021/067 del pavelló municipal

Número: 2021-0005 Data: 27/05/2021

Atès que en l’anterior Ple va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim
d’aquests Decrets el 62/2021.
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SETÈ.- DACIÓ EN COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I DELS ACORDS DE LES
JUNTES DE GOVERN.

2021/068 Baixa padró habitants per caducitat
2021/069 Convocatòria sessió ordinària Junta de Govern Local 6/2021
2021/071 Anul·lació convocatòria sessió ordinària Junta de Govern Local 6/2021
2021/072 Aprovació justificació subvenció 2020 Club Esportiu Pla d'Urgell
2021/073 Inici expedient baixa padró d'habitants per inclusió indeguda
2021/074 Contractació assegurança de vida treballadors Ajuntament
2021/075 Llicència animals perillosos
2021/076 Nova convocatòria sessió ordinària Junta de Govern Local 6/2021
2021/077 Aprovació factures 2ª quinzena febrer i 1ª quinzena març
2021/078 Pagament factures 2ª quinzena febrer i 1ª quinzena març
2021/079 Llicència urbanística 2021-002
2021/080 Aprovació nòmines març 2021
Alta al despatx 4 de l'empresa Nubulus Web Service SL i baixa del despatx 1 del Vidal
2021/081 Vidal Garcia
2021/082 Sol·licitud canvi de titular de concessió de nínxol
2021/083 Autorització Urbanística (Exp. 220/2021)
2021/084 Llicència aigua i clavegueram
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2021/070 Llicència urbanística 2020-066

2021/085 Convocatòria sessió ordinària Junta de Govern Local 7/2021
2021/086 Aprovació factures 2ª quinzena març
2021/087 Pagament factures 2ª quinzena març
2021/088 Retirada de vehicles de la via pública
2021/089 Retirada de vehicles de la via pública
2021/090 Sol·licitud canvi de titular de concessió de nínxol
2021/091 Aprovació justificació subvenció 2020 Ampa Escola Ramon Farrerons

2021/095 Decret Taxa ocupació via pública - ATLAS ENERGIA-1T 2021
Donar compte de les Actes de les Juntes de Govern i dels acords adoptats de data: 09 de
març de 2021, 29 de març de 2021. S’adjunta annex.

DATA

ACORDS

9/3/2021 1. Aprovació de l'acta anterior
(JGL/2021/5) 2. Modificació horari apertura al públic de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell
3. Rectificació de l'acord de la Proposta d'aprovació de l'expedient i de la
modificació del contracte i projecte de l'obra Renovació de l'enllumenat exterior de
Bell-lloc d'Urgell (Fase 4), segons informe tècnic redactor del projecte. (Serveis
Tècnics de la Diputació de Lleida) de data 22 de desembre de 2020
4. Aprovació expedient contractació redacció projecte piscines municipals
5. Aprovació contractació serveis assessorament urbanístic del Sr. David Portolés
Martínez
6. Comunicacions Alcaldia
7. Precs i preguntes
29/3/2021 1. Aprovació de l'acta anterior
(JGL/2021/6) 2. Proposta adhesió al conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu Pla d'Urgell
3. Proposta aprovació contracte menor xarxa d'aigua
4. Proposta aprovació expedient, plecs i lictació de l'obra Vestidors Camp de Futbol
municipal de Bell-lloc d'Urgell
5. Proposta aprovació expedient i licitació servei de bar piscines municipals
6. Propsota aprovació bases XVI Concurs de narrativa breu i dibuix Joan Solà
7. Proposta aprovació targeta aparcament
8. Proposta ratificació Decret Alta i Modificació serveis e-tram i FUE local
9. Comunicacions Alcaldia
10. Precs i preguntes
Intervencions
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2021/094 Decret Taxa ocupació via pública - ORANGE-1T 2021
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2021/093 Decret Taxa ocupació via pública - ACCIONA-1T 2021

ACTES DE PLENS 2021

2021/092 Canvi de data de la sessió ordinària del Ple

El senyor Carles Palau presenta una queixa que ja és habitual que no ens arriben les actes de les
Juntes de Govern.
Segons l’acata de la JGL número 5, el contracte de les piscines, ha dit la Rosa que ja està
adjudicat. També hem vist que s’ha tornat a contractar al senyor Portolés i volen saber quines
funcions farà, perquè ja estan contractats els serveis tècnics del Consell Comarcal i estaran
pagant dos vegades per la mateixa feina o farà altres feines.

El senyor Ramon Consola, diu que s’ha contractat així.
El senyor Carles Palau diu que segons les bases del pressupost en imports de més de 5.000
euros s’han de demanar tres pressupostos.
Pregunta pel tema del contracte del bar de les piscines.
El senyor Ramon Consola explica que encara no l’han contractat, i segurament serà per servei,
pel tema del Covid, està pensat donar el servei de bar si algú l’agafa.
El senyor Carles Palau pregunta pel punt de Rectificació de l'acord de la Proposta d'aprovació de
l'expedient i de la modificació del contracte i projecte de l'obra Renovació de l'enllumenat exterior
de Bell-lloc d'Urgell (Fase 4).

Número: 2021-0005 Data: 27/05/2021

El senyor Carles Palau, és diferent perquè al Consell Comarcal no tenim un servei jurídic.
Comenta que el contracte d’aquest senyor ascendeix a 8.000 euros anuals com a màxim,
pregunta si s’han demanat tres pressupostos o s’ha contractat així.
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El senyor Ramon Consola explica que aquest senyor es contractarà per serveis prestats, hem
estat dies sense arquitecte, i el que ha vingut nou és arquitecte d’edificació i no de planejament, i
aquest senyor en sap molt; igual que tenim contractat un advocat.

El senyor Carles Palau comenta que diu rectificació de la modificació.
El senyor Ramon Consola explica que el tècnic que va redactar el projecte, pel que fos no estava
correcte el que va fer, vam demanar al tècnic de la Diputació que va fer el projecte i ell va fer les
rectificacions oportunes.
El senyor Miquel Amorós pregunta si està valorat aquesta modificació.
El senyor Ramon Consola explica que lo del aigua és una reparació que ho ha fet Aqualia i també
ha fet un informe, i l’únic que s’ha fet és l’obra civil, em sembla que son onze mil i algo més IVA,
en total 13.645,10 euros.
El senyor Miquel Amorós pregunta a qui s’ha encomanat el projecte de les piscines.
El senyor Ramon Consola diu que s’ha encarregat a la Noemí Banyeres, i es van demanar tres
pressupostos.
El ple es dona per assabentat.
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El senyor Ramon Consola explica que es va fer una mica més de zanja per poder canviar la
tuberia de microciment, i nosaltres ho hem fet una mica més gran, però com que és un projecte
FEDER i potser que es comprovi s’han separat les dues obres.

VUITÈ.- COMUNICACIONS SOBRE LES ACTUACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN I
ENTITATS.
ACTE LLIURAMENT PREMI INTERNACIONAL JOAN SOLÀ
Com recull avui la premsa:

La sisena edició del premi internacional Joan Solà el va guanyar la doctora en filologia Catalana, la
lleidatana Ares Llop Naya, que el va agrair telemàticament des de Cambrigde, on treballa. Van
recollir el guardó , de mans de l'Adelaida Martínez (vídua de Joan Solà) els seus pares.
En aquesta convocatòria dedicada a l'estudi de la sintaxi, el jurat va triar per unanimitat el treball
d'Ares Llop, titulat 'Perspectives diacròniques en la variació microsintàctica sincrònica. Reanàlisi i
cicles en els sistemes negatius del català i d'altres varietats del contínuum romànic pirinenc'.
Finalment es va convocar la setena edició del premi Internacional de Recerca en Filologia
Catalana Joan Solà, dedicat en aquesta ocasió : Semàntica, lexicologia, lexicografia.
Durant l'acte Ramon Sistac, delegat de l'Institut d'estudis Catalans a Lleida . Va anunciar que: “La
delegació a Lleida de l'Institut d'estudis Catalans, amb la col·laboració de la Universitat de Lleida i
de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell , ha creat un premi en homenatge a la trajectòria de qui fou
professor de la UDL, Joan Julià -Muné.

Número: 2021-0005 Data: 27/05/2021

El premi fou promogut des dels seus inicis per Joan Julià-Muné (catedràtic de Fonètica Aplicada
del Departament de Filologia i Comunicació de la UDL i professor de la UDL fins al seu malaurat
traspàs el juliol de 2020)

ACTES DE PLENS 2021

Ahir, 21 d'abril, a la Universitat de Lleida es va celebrar l'acte de lliurament de la sisena edició del
Premi internacional de Recerca en Filologia Catalana Joan Solà, promogut pel Departament de
Filologia i Comunicació de la UDL i l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell, que es va haver d'ajornar
l'abril de l'any passat.

L'acte de presentació va incloure la videoconferència. “Joan Solà i Joan Julià-Muné”, a càrrec de
la lingüista Gemma Rigau, amiga personal i companya de treball dels dos.
I per acabar , si em permeteu ho faré amb algun fragment de l'emotiu escrit de la Imma Creus,
publicat avui per la premsa, sota el títol: “Estimular la recerca filològica”
Esdeveniments com aquests concilien sens dubte diferents propòsits: l’homenatge a les persones
que donen nom als premis i la col·laboració institucional, però sobretot evidencien la ferma
voluntat de reconèixer la vàlua de la recerca filològica en llengua catalana.......Preservar la
memòria filològica és en aquest cas una forma d'estimular les ganes de fer camí.
Des de l'Ajuntament de Bell-lloc, celebrem Imma i família la creació d'aquest premi, un merescut
homenatge a l'extraordinària trajectòria professional i humana del teu marit Joan Julià-Muné.

SEGELL INFOPARTICIPA I RECONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA
Malgrat que encara no s’ha fet l’entrega oficial de premis, L'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell ha
estat distingit novament amb els Segell Infoparticipa a la Qualitat i la Transparència de la
Comunicació Pública Local i amb el Reconeixement de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC)
com a administració capdavantera a Catalunya en la transformació digital.

22

Codi Validació: 6ND6CPPMQMH2P7L34NSK3WT5F | Verificació: https://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 25

El nou premi que té també té una periodicitat biennal, està dotat amb 1000€, hi podran optar
treballs de Fi de Grau (TFG) en l'àmbit de coneixement de la Filologia Catalana que, en aquesta
primera edició hagin estat presentats en qualsevol universitat durant els anys 2020 i 2021.

En el cas del primer, és el 6è any consecutiu que obtenim aquest reconeixement, amb
pràcticament la mateixa valoració assolida l’any anterior (malgrat que enguany s’havia de complir
amb nous indicadors) i que ens permet ser el més ben valorat de la província de Lleida pel que fa
a municipis de menys de 5000 habitants.

L’entrega de premis es farà el dia 10 de maig i encara no se sap si es farà de manera presencial o
virtual.
Pel que fa al premi de l’AOC, l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell ha estat reconegut amb aquest
guardó per 3r anys consecutiu com a municipi Top 10 en la franja de 1001 a 5000 habitants, per la
tasca transformadora que ha dut a terme i que es tradueix en un millor servei cap a la ciutadania.
L’entrega de premis es farà en un format híbrid encara per determinar el proper dia 5 de maig.
Carles, aquests reconeixements són per l'Ajuntament però no serien possibles sense la teva gran
implicació. Felicitats per la feina molt ben feta. Gràcies.

NOVÈ.- MOCIONS
MOCIÓ EN SUPORT A LA PAGESIA PER LES GELADES DEL MARÇ DE 2021

Número: 2021-0005 Data: 27/05/2021

Des de l'equip de govern estem satisfets per poder donar continuïtat a aquesta línia de treball
iniciada fa anys, mantenint durant 6 anys, ara ja, la mateixa valoració. I som molt conscients que
aquests premis no serien possibles sense l’excel·lent, eficient i implicada tasca que desenvolupa
dia a dia el nostre tècnic informàtic en Carles Folguera Amorós. Al que li donem les més
expressives gràcies.

ACTES DE PLENS 2021

Aquest distintiu demostra que l'Ajuntament treballa per donar una informació transparent i
transversal a la ciutadania.

La gelada general unida a l’estat fenològic de la fruita dolça (recent quallada, i per tant molt
sensible al fred) produiran danys importants en la producció, tant qualitatius com quantitatius.
S’estima que en zones orogràficament baixes, com valls i fondalades, i en espècies especialment
sensibles com l’albercoc, es produiran pèrdues per parcel·la del 80-100%. En les zones menys
afectades, els danys poden variar al voltant del 20-40%.
El sector de la fruita dolça pateix, des de fa unes quantes campanyes, problemes que no
únicament poden atribuir-se a fenòmens meteorològics. La crisi de preus dels productes agraris
s’ha vist incrementada a partir de l’any 2014 pel veto rus i encara no s’han recuperat del tot.
L’Índex de Preus Percebuts Agraris (IPPA) per part del pagès ha tingut una reducció del 6,4%
respecte l’any 2015 segons les pròpies dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació. Per tant, plou sobre mullat.
També cal remarcar que es veurà disminuïda l’activat de les cooperatives i les empreses
dedicades a la transformació, producció i comercialització de la fruita (les SAT) en gran mesura.
Això originarà una problemàtica de manca de creació de llocs de treball i el risc de pèrdua de
clients no fidelitzats.
Si s’estimen unes pèrdues del 75% sobre una producció aproximada de 450 milions de quilograms
de fruita dolça, i fem una valoració moderada del quilogram de fruita de 30 cèntims, obtenim una
pèrdua de 101,25 milions d’euros. Si tenim en compte que la campanya de la fruita dolça dona
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Les nit i matinades dels dies del 20 al 22 de març la temperatura va baixar per sota del 0ºC a la
pràctica totalitat dels municipis de la plana de Lleida. Les temperatures van baixar en la major part
dels casos entre els -2ºC i els -3ºC, arribant en algunes fondalades a -5ºC.

feina a unes 60.000 persones, es poden deixar de crear 45.000 llocs de treball. Són unes xifres
alarmants i cal treballar per atenuar-ne l’impacte.
A part de la fruita dolça, els cereals, les oleaginoses, l’ametller o la vinya també tindran afectacions
importants. En el cas de l’ametller es preveuen pèrdues en les zones més afectades entre el 70 i el
100% de la producció.

1.- Donar suport a la pagesia i les explotacions ramaderes afectades per les gelades i promoure
les accions necessàries per pal·liar els seus efectes.
2.- Instar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a vetllar i col·laborar per
una ràpida valoració dels danys per part de les companyies asseguradores i accelerar en la
mesura del possible el cobrament de les assegurances.
3.- Instar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació que rectifiqui la manera en què es
quantifiquen els danys de les gelades i l’assegurança cobreixi l’explotació agrícola diferenciant
parcel·la a parcel·la (el mateix mètode que s’utilitza en el cas de les pedregades). En explotacions
cada vegades més grans i atomitzades, els danys produïts per les gelades poden ser molt
variables entre parcel·les separades pocs quilòmetres i si el dany de la gelada no supera el 30%
del volum total de l’explotació assegurat, no s’indemnitza a l’agricultor amb cap quantitat. En el cas
dels danys per pedregada el càlcul del percentatge es fa parcel·la a parcel·la, sistema que
beneficia a l’agricultor i que caldria també adoptar en cas de les gelades.
4.- Instar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a aplicar una dotació pressupostària major
de les Assegurances Agràries, arribant als 275 milions d’euros.
5.- Instar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a incrementar la subvenció que perceben
els joves agricultors a l’hora de contractar les assegurances agràries.
6.- Instar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a recollir de forma ràpida
l’afectació en els conreus dels diferents municipis de la demarcació de Lleida i a traslladar-ho al
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i al Ministeri d’Hisenda per aplicar una adequació de la
fiscalitat per la pagesia afectada en l’exercici 2021, que tramita sota el sistema de mòduls de
l’IRPF.
Votacions
Sotmesa a votació la moció en suport a la pagesia per les gelades del març de 2021, aquesta va
ser aprovada per unanimitat dels membres assistents de la corporació.

DESÈ. PRECS I PREGUNTES
El senyor Carles Palau fa un record, als presos, preses, exiliats i exiliades polítiques.
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En el context actual, qualsevol sotragada sobrevinguda agreuja encara més la difícil situació
econòmica generada per la pandèmia.
Per tot l’exposat, l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACTES DE PLENS 2021

Tenim afectacions en cultius a la Noguera, especialment a la part sud de la comarca. A les
Garrigues, especialment a la part nord de la comarca. També s’han vist afectades les comarques
del Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra. En resum, l’afectació és força generalitzada a la plana de
Lleida.

Continua dient que referent a la mort del senyor Joan Julià Munné, s’alegra que s’hagi creat el
premi, amb l’Institut d’Estudis Catalans i amb la UDL.
També felicitar al tècnic informàtic i a la regidora de noves tecnologies pel premi Infoparticipa.
També felicita a l’Ajuntament per fer públic les dos ofertes de treball del SOC per la propera
campanya agrària.

La senyora Rosa Mª Buira contesta que la bossa d’hores està pendent d’actualització, les catifes
estan demanades i està pendent una catifa de tacs de plàstic per l’escola i les han demanat totes
així.
El senyor Carles Palau pregunta el tema de les queixes que veïns i veïnes del poble han fet sobre
el servei del metge.
El senyor Ramon Consola comenta que ell ja s’havia queixat com alcalde, i les queixes s’han
traslladat a Salut, però la resposta que ha tingut és que la cosa està complicada i ells no faran cap
canvi mentre estiguem en situació de Covid, s’ha compartit una administrativa entre Bellvís i Belllloc. És un tema del Departament de Sanitat.
I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió, essent les vint-i-una
hores, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.

Secretària interventora
Pilar Casanova Navarro

(document signat electrònicament)
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Vist i plau
L’Alcalde
Ramon Consola Palau

Número: 2021-0005 Data: 27/05/2021

Referent a l’empresa de neteja Multianau volen saber com estar el tema de la bossa d’hores i el
tema de les catifes.

ACTES DE PLENS 2021

Recorda que te temes pendents de respondre del Ple de gener, sobre la xarxa d’aigua potable del
camp de futbol.

