08/15-ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del 01 de juliol de 2015
Reunits a la Sala de Plens de la Casa Consistorial essent les vint-i-dues hores del
dia 1 de juliol de 2015, hi són a la sessió els següents membres;
REGIDORS I REGIDORES ELECTES
Carles Palau Boté
Miquel Amorós Folguera
David Folguera Casas
Nadir Castells Gené
Rosa Mª Romà Navarro
Ramon Cònsola Palau
Miquel Campas Pla
Montserrat Segura Basela
Jaume Amorós Bonet
Rosa Mª Buira Castell
Antonio Rispa Fàbrega

CANDIDATURA
BM-AM
BM-AM
BM-AM
BM-AM
BM-AM
CIU
CIU
CIU
CIU
CIU
PP

Comprovat el quòrum necessari per celebrar la sessió. Actua com a Secretària
la Sra. Pilar Casanova Navarro qui dóna fe de l'Acte.
El Sr. Palau informa que es gravarà el ple i que es podrà veure a través del
web de l’Ajuntament.
1r. APROVACIÓ 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 següent.
Atès que s’han dut a terme, els Plens extraordinaris de 10 de juny de 2015, i
13 de juny de 2015, resten pendents 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.
S’acorda:
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Primer.- Aprovar Les actes dels Plens extraordinari del dia 10 de juny de 2015 i
l’acta del Ple de constitució de l’ 13 de juny de 2015.
El Sr. Consola comenta que referent a l’acta de la constitució, concretament al
punt nº 4, que es elecció d’alcalde o alcaldessa, diu:
“El Sr. Antonio Rispa realitza l’escrutini de les paperetes dipositades, aquest
dona el resultat següent:
Vots a favor del Sr. Carles Palau Boté, candidat presentat per BM-AM 5 vots
Vots a favor del Sr. Ramon Consola Palau candidat presentat per CIU 5 vots.
Vots a favor del Sr. Antonio Rispa Fàbrega candidat presentat per PP 1 vot.
Queda proclamat Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el regidor Sr.
Carles Palau Boté del Grup BM-AM.”
Com que hi ha un empat tècnic manca reflectir a l’acta que en cas d’empat
quedarà proclamat alcalde o alcaldessa la llista mes votada, i això s’hauria
d’afegir.
La Senyora Secretaria li comenta que prèviament a la votació ja s’havia
explicat el procediment d’elecció d’alcalde segons la llei.
S’aproven per unanimitat.
2n. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE NOMENAMENTS DE
TINENT D’ALCALDE.
DECRET 116/2015
NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE: RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
DE NOMENAMENT I DELEGACIÓ DE FUNCIONS
Atesa la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015, i
havent-se procedit el dia 13 de juny de 2015 a la constitució de la nova
Corporació Local. En virtut de les atribucions que em confereixen els articles
21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i
46.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals,
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RESOLC
Primer.- Designar com a Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
als Regidors següents:
— Sr. Dª.ROSA ROMA I NAVARRO. PRIMER TINENT D’ALCALDE
— Sr. DAVID FOLGUERA CASAS. SEGON TINENT D’ALCALDE
Als Tinents d’Alcalde nomenats, amb acceptació prèvia del càrrec, els
correspon, substituir l’Alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre
del seu nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que
l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions.

Segon.- Notificar personalment la present resolució als designats, que es
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la
Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva
publicació en el mateix, igualment publicar la Resolució en el taulell d’anuncis
de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la
signatura de la Resolució per l’Alcalde.
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera
sessió que celebri.

3r. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE NOMENAMENTS I
DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA EN FAVOR DE
REGIDORS DELEGATS.

DECRET 112/2015
NOMENAMENT DE TRESORER
Atesa la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015, i
havent-se procedit el dia 13 de juny de 2015 a la constitució de la nova
Corporació Local. En virtut de les atribucions que em confereixen els articles
21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i
46.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals,
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RESOLC
Primer.- Designar com TRESORER de Bell-lloc d’Urgell al Regidor Sr. D.
DAVID FOLGUERA CASAS.
Aquest serà responsable de l’àrea de tresoreria les competències pròpies
d’aquesta, control i fiscalització, intervenció dipositaria, Comissió Especial de
Comptes, Pressupostos, Recursos Propis; Impostos, Taxes, preus públics i
contribucions especials, Ordenances fiscals, relació de factures i propostes de
despeses, comptes, patrimoni.
Comportarà la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionarlos en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin a tercers.

Segon.- Aquesta designació es notificarà personalment al designat, que es
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa de l’interessat
i remetre la Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la
seva publicació en el mateix, igualment publicar la Resolució en el taulell
d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia
següent de la signatura de la Resolució per l’Alcalde.
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera
sessió que celebri.

DECRET 117/2015
COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES
Atesa la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015, i
havent-se procedit el dia 13 de juny de 2015 a la constitució de la nova
Corporació Local. En virtut de les atribucions que em confereixen els articles
21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i
46.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals,i d’acord l’art.127 del mateix Reglament;
RESOLC
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Primer.- Designar com a membres de la Comissió Especial de Comptes de
Bell-lloc d’Urgell als Regidors següents:
· Sr. CARLES PALAU BOTE. ALCALDE- PRESIDENT. (GRUP BM-AM)
· Sr. DAVID FOLGUERA CASAS. (TRESORER)
· Sra. NADIR CASTELS GENÉ
· Sr. RAMON CONSOLA PALAU (GRUP CDC)
· Sr. JAUME AMOROS BONET
· Sr. MIQUEL CAMPAS PLA
· Sr. ANTONIO RISPA FÀBREGAT (GRUP PP)

Segon.- Aquesta designació es notificarà personalment als designats, que es
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa
dels
interessats personalment o dels grups polítics que representen, tot això sense
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la
Resolució per l’Alcalde.
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera
sessió que celebri.

DECRET 118/2015
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE CONSTITUCIÓ D’ÀREES I DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES
Celebrades les eleccions locals el passat dia 24 de maig de 2015, atesa la
sessió constitutiva de l’Ajuntament de data 13 de juny de 2015, en ús de les
facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb els articles 43,
44, 45 i 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals,i l’art.56 del Dl 2/2003 de 28 d’abril .A fi i efecte de coordinar els serveis
municipals i per tal de facilitar-ne les tasques de direcció, inspecció i impuls.
RESOLC
Primer.- S’estableixen les àrees competencials, configurades com a
Delegacions genèriques unipersonals i amb la denominació especifica de
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REGIDORIA, que seguidament es
Responsables i l’abast de la Delegació.

relacionen,

designant-se

els

Srs.

CARLES PALAU BOTE. URBANISME I ESPAI PÚBLIC, MON RURAL VIU
(AIGUA, QUALITAT AMBIENTAL, SERVEIS AL PAGÈS) INDUSTRIA,
SEGURETAT I CONVIVÈNCIA VEINAL.
Tot i això sense perjudici de les delegacions genèriques d’acord allò que disposa
el Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals, Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre. i que es detallen a continuació;
Delegar l’/la àrea/matèria de BENESTAR SOCIAL, REGIDORIA DE LA DONA,
I SANTITAT a la Regidora ROSA ROMA I NAVARRO.
Comportarà la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionarlos en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin a tercers. sense menyscapte de les competències pròpies de
l’Alcaldia o el Ple,
Així mateix, el Regidor que ostenti una delegació genèrica tindrà la facultat de
supervisar l’actuació dels Regidors amb delegacions especials per a comeses
específiques incloses en la seva àrea.
Delegar al regidor DAVID FOLGUERA CASAS, la Regidoria d’ESPORTS,
PARTICIPACIÓ A MES DE LA DE TRESORERIA.
Comportarà la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionarlos en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin a tercers. sense menyscapte de les competències pròpies de
l’Alcaldia o el Ple.
Delegar a MIQUEL AMOROS FOLGUERA, la Regidoria de JOVENTUD,
FESTES, NOVES TECNOLOGIES, les competències inherents a les pròpies
àrees.
Comportarà la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionarlos en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin a tercers.
Així mateix, el Regidor que ostenti una delegació genèrica tindrà la facultat de
supervisar l’actuació dels Regidors amb delegacions especials per a comeses
específiques incloses en la seva àrea.
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Delegar a NADIR CASTELLS GENÉ, la Regidoria
TRADICIONS, ENSENYAMENT, I ECONOMIA I HISENDA.

de

CULTURA,

L’abast de la delegació comprendrà la direcció interna i la gestió dels serveis i
la facultat de dictar actes de tràmit que afectin a tercers, sense menyscapte de
les competències pròpies de l’Alcaldia o el Ple.
Comportarà la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionarlos en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin a tercers. sense menyscapte de les competències pròpies de
l’Alcaldia o el Ple.

Segon.- Notificar personalment la present Resolució als designats, que es
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la
Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva
publicació en el mateix, igualment publicar la Resolució en el taulell d’anuncis
de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la
signatura de la Resolució per l’Alcalde.

4t. DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT
REPRESENTANT EN ÒRGANS COL·LEGIATS –CONSELL ESCOLAR-.

DE

DECRET 120/2015
NOMENAMENT DEL MEMBRE REPRESENTANT
AL CONSELL ESCOLAR
Atesa la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015, i
havent-se procedit el dia 13 de juny de 2015 a la constitució de la nova
Corporació Local. I d’acord allò que disposa
la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, en ús de les
facultats establertes als articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb els articles 43,
44, 45 i 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
RESOLC:
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Primer.- Designar a la Senyora NADIR CASTELLS GENE,REGIDORIA DE
CULTURA, TRADICIONS, ENSENYAMENT, I ECONOMIA I HISENDA,
COM A REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL AL
CONSELL ESCOLAR I A LA LLAR D’INFANTS LOS VAILETS DE BELL-LLOC
D’URGELL.
Segon.- Notificar la Senyora Directora del CEIP RAMON FARRERONS DE
BELL-LLOC D’URGELL I A LA DIRECTORA DE LA LLAR el present ACORD.
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera
sessió que celebri.
5è. PROPOSTA
MUNICIPALS.

D’APROVACIÓ

DE

COMPOSICIÓ

DELS

GRUPS

Atesa la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015, i
havent-se procedit el dia 13 de juny de 2015 a la constitució de la nova
Corporació Local. I d’acord allò que disposa
la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,
ES PROPOSA:
Primer.- Constituir els Grups Municipals següents:
CARLES ALBERT PALAU BOTE
MIQUEL AMORÒS FOLGUERA
DAVID FOLGUERA CASAS
NADIR CASTELLS GENÉ
ROSA ROMÀ I NAVARRO

(BM-AM)

RAMON CONSOLA PALAU
MIQUEL CAMPÁS PLA
MONTSE SEGURA BASELA
JAUME AMOROS BONET
ROSA MªBUIRA CASTELL

(CDC)

ANTONIO RISPA FÀBREGA

(PP)

Segon.- Designar com a portaveus de cada grup als següents regidors:
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PER BM-AM
1.- DAVID FOLGUERA CASAS.
2.- ADJUNTS: (LA RESTA DE MEMBRES DEL GRUP)
CARLES ALBERT PALAU BOTE (ALCALDE)
MIQUEL AMORÒS FOLGUERA
NADIR CASTELLS GENÉ
ROSA ROMÀ I NAVARRO

PER CDC

1.- RAMON CONSOLA PALAU
2.- ROSA MªBUIRA CASTELL(Substituta)

PER PP:

ANTONIO RISPA FÀBREGA

No obstant, la Corporació acordarà allò que cregui oportú.
El Sr. Consola comenta que votaran a favor, però voldrien que s’afegeix tal i
com surt al grup BM-AM hi son tots, volen que consti en acta i al cartipàs que
també figuressin tots els membres del grup CDC com adjunts i portaveus.
El Sr. Palau respon que com ja sap, alhora de presentar els portaveus estan
limitats per llei que son cinc dies després de la constitució del ple, ells ja van
presentar aquesta sol·licitud quatre dies passats aquest termini, però la van
acceptar, però si es vota que si ell no té cap problema que hi figurin tots.
El Sr. Consola comenta que així es dona veu a cada un dels regidors per a que
defenguin la seva àrea o punt on desenvolupava amb més fluïdesa.
El Sr. Palau contesta que aquest sistema continuarà igual.
S’aproven per unanimitat.

6è.- PROPOSTA APROVACIO DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.
D’acord allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, i els art. 78 i següents del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, així com la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya DL 2/2003 de 28 d’abril;
ES PROPOSA:
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Primer.- Les sessions de Ple Ordinàries es faran cada 3 mesos. Les
extraordinàries i les extraordinàries urgents serà d’aplicació les disposicions de
caràcter general previstes a la legislació de règim local.
Segon.- Els horaris de les sessions seran; a les 21 hores a l’ hivern, i 22 hores
l’estiu. No obstant això, aquests horaris es podran modificar segons el
funcionament de l’Ajuntament, el tractament d’extraordinaris dels plens o la
urgència dels assumptes a tractar.
No obstant, la Corporació acordarà allò que cregui oportú.
El Sr. Consola comenta que en referència al primer punt, que el grup BM-AM
van fer molt esment que es podrien fer precs i preguntes als plens
extraordinaris, pregunta si ho mantindran, i si aquestes preguntes podran ser
sobre els punts que es toquin al ple o sobre temes genèrics com si fos un ple
ordinari, i si també hi haurà opció al públic que facin preguntes als plens
extraordinaris; en referencia al segon punt quan eren plens extraordinaris, eren
punts que no tenien transcendència a nivell municipal, com podia ser les taules
de les eleccions, i normalment es comunicava a l’altra part si els hi anava be
fer-lo al migdia, i si això es mantindrà.
Continua comentant que se ells li van dir que es repartiren les actes a diferents
llocs del poble, i vol deixar clar que les actes s’han de repartir quan ja han estat
aprovades pel ple.
En un altre tema, comenta que veu que s’està gravant, i demanaria als serveis
jurídic de l’Ajuntament la normativa de gravació dels plens, el tema de intimitat,
de la protecció de dades, i no sòls pel tema dels regidors, per si surt alguna
altra persona. També pregunta si el ple es penjarà íntegrament de principi a
final.
El Sr. Palau respon que els precs i preguntes es ficaran a totes les
convocatòries de plens, i com ja sap la llei quan parla de precs i preguntes
només parla dels regidors, i una vegada finalitzat el ple es donarà veu a la gent
del públic per si vol comentar alguna cosa.
Les convocatòries a plens extraordinaris fora d’horari i amb horari, sempre
convocarà a l’oposició per parlar del ple.
Les actes es repartiran una vegada estiguin aprovades, i es començaran a
repartir pels bars o pels llocs que creguin convenients, i penjar-les al web i
actualitzades.
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Pel tema de la gravació de plens, abans de prendre aquesta decisió, ho han
preguntat a l’assessoria de protecció de dades de l’Ajuntament, a Diputació, i el
ple com acte públic no hi ha res anormal. Hi ha molts pobles que a banda de
gravar els plens i retransmetre’ls per internet, tenen la televisió local que
l’emeten en directe, i qui decideix finalment si l’acte es retransmet o no es
l’alcalde, i es l’únic que pot denegar aquesta publicitat en base a qüestions de
seguretat o d’ordre públic.
S’aprova per unanimitat.

7è. DONAR COMPTE DE L’ACTA D’ARQUEIG DE 13/06/2015. RESULTAT
PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 2014.
Aquest es un punt inclòs a l’ordre del dia a petició del grup de CDC.
ACTA D’ARQUEIG EXTRAORDINARI DE LA CORPORACIÓ SORTINT
DATA DE L’ÚLTIMA ACTA

DATA DE L’ACTA

D’ARQUEIG

D’ARQUEIG
Extraordinària

X

12/06/2015

Ordinària

TIPUS D’ACTA (marcar)
TEXT DE L’ACTA
Arqueig dels fons existents, i comprovació dels llibres de comptabilitat de la Intervenció amb els
de la Tresoreria, i justificants de les existències en metàl·lic i/o en valors dipositades a la Caixa Municipal
i/o Entitats bancàries, amb motiu de la constitució de la nova Corporació

EXISTÈNCIA ANTERIOR INGRESSOS PAGAMENTS EXISTÈNCIA ACTUAL
142,84€

METÀL·LIC
VALORS

COMPTES DE TRESORERIA
Denominació
1

0182-5938-97-0200250341
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SALDOS
Metàl·lic
60.757,12€

Valors

2

0182-5938-96-0010003892

49.509,90 €

3

2100-0522-80-0200034816

81.054,35 €

4

0030-4620-08-0000008271

712,24 €

€

TOTAL

192.033,61€

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2014.

Resultat Pressupostari
Drets Reconeguts Nets
Conceptos
a) Operacions corrents
b) Altres operacions no financeres
1. Total Operacions no financeres (a + b)

Obligacions
Reconegudes Netes

1.794.768,15

1.596.696,36

205.317,29

211.434,22

2.000.085,44

1.808.130,58

2. Actius Financers

0,00

0,00

3. Passius Financers

0,00

71.447,34

2.000.085,44

1.879.577,92

RESULTAT PRESSUPOSTARI (1+2+3)

Resultat
Pressupostari

120.507,52

AJUSTIS:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

0,00

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

27.541,91

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

148.049,43

DEUTES AMB ENTITATS DE CREDIT I D’ALTRES ENTITAS:
No hi han deutes amb entitats de crèdits. El deute de l’entitat a data de
13/06/2015 es del 0%. S’han amortitzat tots el crèdits pendents.
Els drets reconeguts pendents son:
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Els que figuren al Compte General Exercici 2014, corrents i tancats . i a la
liquidació parcial del pressupost de l’exercici 2015 de la qual s’ajunta copia.
El Sr. Consola vol fer un esment que com equip que estaven anteriorment, que
es un orgull poder tancar l’exercici amb un saldo positiu de 192.000 € i també
es un orgull deixar un ajuntament sanejat i sense cap tipus de deute, també dir
que van deixar les factures pagades fins a 1 de juny tot inclòs, i també dir la
quantitat de subvencions i ajudes que s’hauran de cobrar en aquesta
legislatura, al tancament del 2014 tenien subvencions pendents de cobrar per
un valor de 83.689,00 €, impostos pendents de liquidar 155.888,64 i també hi
havia ingressos pendents d’altres organismes per un valor de 148.790,00 €
això fa un montant de 388.368,00 euros i això ho anirà recullin el nou equip de
govern de coses que ja s’han fet i per tant vol fer un esment, que ja que ha
sigut una tasca de l’antic equip de govern donar-ho a conèixer.
El Sr. Palau, comenta que suposa que algunes subvencions ja s’han cobrat, i
espera que aquestes subvencions que estan pendents de cobrar ajudin a
acabar l’any amb tranquil·litat.
No havent més assumptes que tractar l’Alcalde s’aixeca dona per acabada la
sessió essent les vint-i-dues hores i vint minuts, que com secretaria certifico.

Vist i plau
L'Alcalde

Secretària-interventora

Carles Palau Boté

Pilar Casanova Navarro

Telèfon 973 56 01 00
Fax
973 56 05 62
email : ajuntament@bell-lloc.cat
Pl. Major, 8 25220 Bell-lloc d'Urgell

