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10/17 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL 2 de novembre de 2017
Identificació de la sessió
Núm.: 10/2017
Caràcter: Extraordinària
Data: dijous, 2 de novembre de 2017
Horari: de les 21:00 a les 22:45 hores
Lloc: Sala de Plens

Assistència i quòrum
Assistents:
Carles Palau Boté
Rosa Mª Romà Navarro
David Folguera Casas
Miquel Amorós Folguera
Nadir Castells Gené
Ramon Cònsola Palau
Miquel Campas Pla
Jaume Amorós Bonet
Rosa Mª Buira Castell
Brigit Jubillar Jové
Antonio Rispa Fàbrega

Alcalde, BM-AM
1a Tinent d’Alcalde, BM-AM
2n Tinent d’Alcalde, BM-AM
Regidor, BM-AM
Regidora, BM-AM
Regidor, CDC
Regidor, CDC
Regidor, CDC
Regidora, CDC
Regidora, CDC
Regidor, PPC

Actua com a Secretària Interventora la Sra. Elena Bergés Martín
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 art. 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 corporacions.
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts següents:
Ordre del dia
1er. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i el
Consell Comarcal del Pla d’Urgell, relatiu al centre de distribució d’aliments.
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Carles Palau Boté (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 12/01/2018
HASH: 527db56aa66ad92f55f11aec83631af7

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, essent les
vint-i-una hores del dia 2 de novembre de 2017, es reuneixen els senyors i senyores que tot
seguit es relacionen, sota la presidència del Sr. Alcalde, Carles Palau i Boté, per celebrar la
sessió extraordinària del Ple de la Corporació.

2on. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i la
Diputació de Lleida per a l’execució de l’operació “Ponent Actiu”
3er. Aprovació inicial, si s’escau, del projecte d’obres de reparacions de lesions al pavelló
municipal de Bell-lloc d’Urgell
4t. Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2017
5è. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 3/2017 mitjançant crèdit
extraordinari i suplement de crèdit (aplicació del superàvit pressupostari)
6è. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les ordenances fiscals reguladora de la
taxa de recollida d’escombraries.
Amb caràcter previ al desenvolupament de la sessió, el Sr. David Folguera, demana la paraula:
voldria introduir una moció degut als esdeveniments que han ocorregut avui de l’empresonament
de la meitat del govern legítim que tenim a Catalunya, una moció per demanar l’alliberament dels
presos polítics tant del govern com dels Jordis.
Sr. Alcalde, Carles Palau, som conscients que és un ple extraordinari. Teniu alguna objecció.
Sr. Ramon Consola, home quan ho hem fet nosaltres, sempre ens heu dit que era il·legal. Amb
això no vull dir que no es presenti la moció, però potser és hora de que fem una mica de reflexió
també, perquè representa que només remenem cap a un cantó. I nosaltres també hi estem
d’acord, però llavors que hi farem si algun dia nosaltres presentem alguna moció en un ple
extraordinari, s’acceptarà o no.
Sr. Alcalde, Carles Palau, la qüestió es decidir si l’admetem o no. Entenc el teu argument.
Sr. David Folguera, no tenia constància que s’hagués presentat cap moció en un ple
extraordinari.

Sr. Carles Palau, al iniciar el ple.
Sr. Ramon Consola, si i ens vau dir que aquí no es podien presentar. Em sembla que en una hi
havia l’altra secretària i l’altra no m’enrecordo.
Sr. Alcalde, Carles Palau, el que hem de valorar, si s’accepta per part del ple introduir-la al ple
extraordinari, corrent el risc de que algú pot portar al contenciós el ple general, i es pot arribar a
anul·lar el ple. És el que s’ha de valorar, si acceptem o no aquest punt extraordinari.
Sr. Ramon Consola, nosaltres el que valorem és que si entra aquesta, jo crec que hauríem
d’arribar a un acord que entrin totes.
Sr. David Folguera, l’altra és que crec que d’aquí un mes tindrem un ple ordinari, i es pot
introduir, als plens ordinaris es poden introduir mocions.
Sr. Ramon Consola, no sabem si hi pot haver, és l’alcalde el qui convoca els plens. Pot haver un
ordinari o es pot convocar un extraordinari.
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Sr. Ramon Consola, si.

Sr. David Folguera, és per la transcendència del moment.
Sr. Ramon Consola, jo et repeteixo que nosaltres també vam tenir la transcendència de la nostra,
i se’ns va dir que en un ple extraordinari no, i la vam tenir que retirar.
Sr. Carles Palau, ho vau fer per escrit abans de començar el ple.
Sr. Ramon Consola, com ara ho farà ell.
Sr. Carles Palau, ho vau entrar per escrit per registre.
Sr. Ramon Consola, no. Una va ser aquí, i l’altra va ser per registre. Per tant si tots estem
d’acord, que això funcionarà així, que repeteixo, avui és un dia molt important, que ha passat el
que ha passat i ens sap molt de greu, i ojalà no passes mai més, i aquesta gent pogués sortir de
la presó, amb això estem tots d’acord; però també entenc que quan un presenta una moció, la
presenta per algo i per aquells és transcendent també, i potser hauríem de fer una reflexió tots.
Ara si es diu es que per nosaltres només serà aquest moment, i nosaltres no; llavors potser
demà fem un altre ple, entrem la moció, en un ple extraordinari, fem un ple i passem la moció,
ens volem estalviar lo del ple, fem aquesta reflexió. Nosaltres si demà fem un ple amb caràcter
extraordinari, cap problema. Si avui fem la reflexió que entra la moció, i s’obre la porta a entrar
mocions, perquè per aquesta manera també es pot impugnar aquest ple.
Sr. Carles Palau, però vull dir que si entrem mocions a tots els extraordinaris, correm el risc que
ens impugnin tots els extraordinaris. Si acceptem aquest risc, endavant. És això el que t’he dit
abans. Jo per exemple jo accepto el risc de presentar aquesta moció especial per mi, si
acceptem que a partir d’ara tots els plens extraordinaris als quals es presenti alguna moció,
correm aquest risc i l’acceptem entre tots, endavant.
Sra. Rosa Mª Buira, és tant transcendent que es presenti una moció, jo també entendria que es
potestat del senyor alcalde donar la paraula, al acabar el ple et dona la paraula, llegeixes o dius
el que et sembla que has de dir, sense posar-li en nom de moció, i així no correm el risc de que
el ple sigui impugnat.

Sra. Rosa Mª Buira, acceptem tots que estem fent una excepció, i que llavors aquesta excepció
obra la porta on puguem fer unes altres.
Sr. Ramon Cònsola, avui farem una cosa no correcta, l’acceptarem entre tots, llavors una altra
vegada es pot acceptar.
Sr. David Folguera, és una moció que a nosaltres ens ha arribat fa una hora i que si l’haguéssim
tingut abans, l’haguéssim compartit, i la votem o no la votem; però ens ha arribat fa una hora.
Sr. Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, no tinc res a dir.
Sr. Miquel Amorós, si arriba el moment, llavors s’haurà de valorar si és una cosa que s’ha de
presentar urgentment o no.
Sr. Ramon Cònsola, si comencem a valorar ja l’hem pifiat. Deixem-ho clar.
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Sr. Ramon Cònsola, acceptem-la.

Sr. Carles Palau, igual que ara discutirem si la introduïm o no, el dia que la presenteu discutirem
si o no.
Sr. Ramon Cònsola, primer haurem de votar la urgència.
Sr. Miquel Amorós, si corres un risc és per que és una cosa.
Sr. Ramon Cònsola, el risc el correm avui, i el podem córrer un altre dia, si llavors el pròxim dia
hem d’entrar a valorar, si és transcendental o no, perquè al final la potestat la té l’alcalde, de
votar-ho.
Sr. Carles Palau, jo lo que puc dir es que si vols que arribem a aquest consens de dir, si tornem a
tenir un ple extraordinari, i hi ha la urgència d’introduir una moció, com a mínim es votarà la
urgència o no, el resultat de la votació donarà si s’accepta o no.
Sr. Ramon Cònsola, la potestat la tens tu, no la tinc jo.
Sr. Carles Palau, jo em comprometo a que si tenim un altre extraordinari, que com ha dit el
David, casi segurament que el mes que ve tindrem un ordinari.
Sr. Ramon Cònsola, als ordinaris no hi ha problema.
Sr. Carles Palau, per això dic que s’ha de donar la casualitat que tinguem un extraordinari i
alguna cosa urgent que entrar. De la meva part no tinc cap inconvenient, sempre i quan siguem
conscients d’això, que correrem aquest risc.
El Sr. Alcalde sotmet a votació la inclusió a l’ordre del dia del següent punt d’urgència no inclòs a
l’ordre del dia:

La declaració d’urgència és aprovada per majoria dels assistents (5 vots a favor del grup
municipal de BM-AM, 5 vots a favor del grup municipal de CDC i 1 abstenció del grup municipal
PPC), majoria suficient d’acord amb l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, pel que s’inclou com a punt últim de l’ordre del dia.
Es fa constar que la Secretaria Interventora informa en els següents termes: d’acord amb el que
preveu l’article 103.4 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 83 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, en el cas de les sessions
extraordinàries, no es poden tractar assumptes que no s'han inclòs en l'ordre del dia, sent nuls
els acords adoptats en sessions extraordinàries sobre assumptes no compresos en la seva
convocatòria.
Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA
D’URGELL, RELATIU AL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS.
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MOCIÓ PER LA LLIBERTAT DELS PRESOS I PRESES POLÍTICS

Atès que la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, reconeix en el seu article 16 que els
serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de
més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social, a l’hora que disposa que tenen un caràcter
polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin
dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin
presentar.
Atès que d’acord amb l’article 27 de l’esmentada llei, l’Administració de la Generalitat, els
municipis i els altres ens locals de Catalunya són les administracions competents en matèria de
serveis socials, d’acord amb el previst en la mateixa i, si escau, la legislació sobre organització
territorial i règim local.
Atès que d’acord amb l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, d’Organització Comarcal de
Catalunya, corresponen a la comarca les competències en matèria de cooperació,
assessorament i coordinació dels ajuntaments; les que li atribueixin les lleis del Parlament o les
que li deleguin o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat, la diputació
corresponent, els municipis, les comunitats de municipis i les organitzacions associatives d’ens
locals.
Atès que d’acord amb el seu article 34, les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat
primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics, indicant en el
seu apartat 3 que l’àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil
habitants, cas en el qual la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat especialment
amb aquesta finalitat.

Atès que d’acord amb l’article 41.5 de la llei de serveis socials, es preveu que l’Administració de
la Generalitat i les comarques i els municipis de més de vint mil habitants han d’establir convenis
quatrienals a fi de garantir en l’àmbit territorial corresponent, la coresponsabilitat en la prestació
dels serveis socials i l’estabilitat dels serveis i dels seus professionals.
Atès que en relació al finançament dels serveis socials l’article 59 de la llei 12/2007 de serveis
socials preveu que aquests es financen amb les aportacions dels pressupostos de la Generalitat,
i entre altres, amb les aportacions dels pressupostos dels ajuntaments i altres ens locals.
Atès que en el seu article 62 preveu que els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat
comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials,
els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a
bàsics.
Atès que en data 22 de desembre de 2015 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa per a la cessió en precari de
l’immoble on s’ubica el centre de distribució d’aliments (CDA), per a la gestió del “ servei de
distribució d’aliments a la comarca del Pla d’Urgell”.
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Atès que la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, crea les
prestació del servei de distribució d’aliments a la seva disposició addicional cinquena, en la qual
defineix el servei de distribució d’aliments com un servei bàsic, de caràcter temporal, per a
atendre les necessitats d’alimentació de persones i famílies en situació d’urgència social i que
necessiten ajuda per llur subsistència. Que aquest servei es coordina mitjançant els serveis
socials bàsics i pot ser prestat pels ens locals o les entitats privades d’iniciativa social
degudament acreditades i inscrites al Registre corresponent per a la prestació d’aquest tipus de
servei.

Atès que el Ple del Consell Comarcal, en sessió celebrada en data 18 de desembre de 2015 va
aprovar el Reglament regulador del Centre de Distribució d’Aliments; publicat al BOP, núm 41,
del 1 de març de 2016.
Atès que el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell van
signar en data 31 d’agost de 2016 el contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració entre el Departament de treball, Afers socials i Famílies i el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat.
Atès que el Consell d’Alcaldes en sessió celebrada en data 5 de juny de 2017 va acordar en
relació al servei del centre de distribució d’aliments un finançament del 60% fixe ( per habitant) i
del 40% variable ( per beneficiari).
Atès que el ple del Consell Comarcal en sessió celebrada en data 10 de juliol de 2017 va aprovar
per urgència la petició d’addenda del contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Departament de treball, Afers socials
i Famílies i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per l’anualitat 2017 on es demana un projecte
específic pel centre de distribució d’aliments per assolir el 75% del finançament, atès que es
tracta d’un servei social bàsic.
Atès que ha estat redactat per part de la coordinadora dels serveis socials del Consell Comarcal,
un projecte relatiu a la gestió del Centre de Distribució d’Aliments.
Atès que ha estat redactat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i el
Consell Comarcal, relatiu al Centre de Distribució d’Aliments, així com també la corresponent
memòria justificativa redactada pel tècnic de promoció econòmica i desenvolupament local de
l’Ajuntament.

<<Són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per les Administracions Públiques, els
organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents.
Són convenis interadministratius els signats entre dos o més administracions, que poden incloure
mitjans, serveis i recursos d’altres Administracions Públiques per a l’exercici de competències
pròpies o delegades.>>
Atès que els arts. 303.1 i 303.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals assenyalen que pel conveni s’estableix
una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú i que a traves dels
convenis es pot realitzar la cooperació interadministrativa , tant en serveis locals com en
assumptes d’interès comú, sota la forma i en els termes que preveuen les lleis reguladores de les
matèries en què existeixi aquest interès;
Atès l’informe favorable de la secretària interventora municipal emès en data 26 d’octubre de
2017.
Per tot això, es proposa al Ple del l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest adopta els següents
ACORDS:
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Atès el contingut dels articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del
Sector Públic, en el que preveu que:

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, relatiu al Centre de Distribució d’Aliments.
Segon.- Comunicar l’acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, als efectes oportuns.
Tercer.- Publicar el conveni aprovat al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i a la web del
registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Autoritzar l’Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a la signatura de la
documentació que sigui de menester per a la formalització d’aquest acord.

Intervencions
Sr. Alcalde, Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, com que és una cosa que ja es va aprovar una altra vegada, i és una cosa que
està molt bé per la gent que ho necessita, jo estic d’acord.
Sr. Alcalde, Carles Palau, grup de Convergència?

Sr. David Folguera, des de Bell-lloc es Mou tampoc no voldríem començar avui sense denunciar i
reclamar l’alliberament dels consellers del nostre govern que avui passaran la seva primera nit a
presó i també l’alliberament dels dos Jordis que avui serà la divuitena nit que passaran a la
presó, privats de llibertat, probablement avui tots siguin a presó sota un moviment polític, i no per
un delicte.
També el que farem és donar recolzament a la signatura del conveni, sabem que el 10 de juliol el
Consell Comarcal, alguns dels aquí presents vau participar, en demanar un projecte específic del
centre de distribució d’aliments, i per tant poder assolir un 75 % de que el cost total sigui
subvencionat per la Generalitat de Catalunya, i nosaltres continuarem donant suport.
És un conveni que és donar resposta a la col·laboració que hi ha entre els ajuntaments el Consell
Comarcal i el centre de distribució d’aliments per tal de fixar les aportacions que ha d’aportar
cada ajuntament i així també dignificar als usuaris del centre de distribució d’aliments i que al
nostre poble són un centenar.
Aquest centenar de persones que avui són usuaris del centre tenen un cost per l’administració
local d’uns 3.050 €, un cop signat el contracte/programa amb la Generalitat, un 75 % estarà
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Sra. Rosa Mª Buira, nosaltres també, és una conveni que ja fa temps que es signa, per part de
l’Ajuntament de Bell-lloc i el Consell Comarcal, com altres ajuntaments d’aquí del Pla d’Urgell,
quan ens corresponia la gestió també el vam signar sempre, i pensem que no podria ser d’una
altra manera perquè es tracta d’afavorir amb aliments uns col·lectius realment desfavorits. Per
tant totalment coherent que l’equip de govern ens proposi signar aquest conveni i felicitar-los per
donar continuïtat a aquest projecte, tan sòls una petita objecció, a l’acord tres es proposa
publicitar el conveni al tauler d’anuncis electrònic de l’ajuntament i a la web, potser si volem que
aquest col·lectiu desfavorit se n’assabenti d’aquesta publicació també estaria bé publicar-lo al
tauler d’anuncis convencional, perquè segurament aquests col·lectius no tenen els mitjans
tecnològics, només un petit comentari.

subvencionat per la Generalitat i el 25 % restant, és a dir 763 € els haurà d’aportar el nostre
ajuntament.
La fórmula final que serveix per fixar el preu per la població ha estat un dels debats als consells
d’alcaldes de la comarca, i finalment s’ha aplicat un càlcul mitjançant el 60 % del cost fixe per
habitant/municipi i un 40 % és variable segons el número de persones usuàries que els serveis
socials del Consell Comarcal deriven a les poblacions per rebre aquesta ajuda de caràcter
temporal, per atendre les necessitats d’alimentació a les persones i famílies en situació
d’urgència social i que ho necessiten per la seva subsistència, per tant votarem favorablement.
Sr. Alcalde, Carles Palau, només un cosa, cap problema de publicar-ho al tauler d’anuncis, però
l’accés a aquest servei és a través dels serveis socials, i són ells els que et deriven al centre de
distribució d’aliments.
Votacions
Es sotmet a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la corporació (5 vots a
favor del grup municipal de BM-AM, 5 vots a favor del grup municipal de CDC i 1 vot a favor del
grup municipal PP).

SEGON.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D'URGELL
I LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER A
L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ “PONENT ACTIU”.

Atès el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de
2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons europeu de
desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola
de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen
disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social
europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, i es deroga el Reglament
(UE) 1083/2006 del Consell. (L 347/320 núm. Reglament publicat el 20/12/2013).
Atès el Reglament Delegat (UE) 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que
complementa el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons europeu de
desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola
de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen
disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social
europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca. (L 138 núm. Reglament
publicat el 20/12/2013).
Atès la decisió de la Comissió Europea C(2015)894, de 12 de febrer de 2015, per la qual
s'aproven determinats elements del Programa operatiu Catalunya, pel qual es sol·liciten ajudes
del Fons europeu de desenvolupament regional en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i

8

Codi Validació: 7EHHJPA4TY4MSECD3S672TRRM | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 37

Atès el Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de
2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional i sobre disposicions específiques
relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE)
1080/2006. (L 347/289 núm. Reglament publicat el 20/12/2013).

treball, així com el conjunt de la normativa comunitària i, específicament, les disposicions
següents.
Atès l’ORDRE ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de
subvencions. (6890 núm. Ordre publicat el 11/06/2015).
Atès el Reglament delegat (UE) 2015/1970 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual es
completa el Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb disposicions
específiques sobre la notificació d'irregularitats respecte el Fons europeu de desenvolupament
regional, el Fons social europeu, al Fons de cohesió i el Fons europeu marítim i de la pesca. (L
293/1 núm. Reglament publicat el 10/11/2015).
Atès el Reglament d'execució (UE) 2015/1974 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual
s'estableix la freqüència i el format de la notificació d'irregularitats, relatives al Fons europeu de
desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim
i de la pesca, de conformitat amb el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament i del Consell. (L
293/20 núm. Reglament publicat el 10/11/2015).
Atès l'Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, que va obrir la convocatòria per a la selecció
d'operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i en va aprovar les bases reguladores.
Atès que el Decret d’Alcaldia 127/2016 de 10 de juny de 2016 va prendre coneixement de la
proposta de l’operació PENENT ACTIU, i va autoritzar a la Diputació de Lleida a executar
l’operació en cas d’aprovar-se a la convocatòria FEDER i es va comprometre a participar en el
finançament del 25 % del cost de les actuacions a desenvolupar al terme municipal.

Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell ha d’assumir el 25% del cost de les despeses
territorialitzables realitzades en el seu municipi més la part proporcional de les despeses no
territorialitzables en funció de la despesa territorialitzada realitzada, essent la quantitat de
5.194,25 € que correspon al 25% del pressupost de les actuacions a realitzar en el terme
municipal.
Atès que ha estat redactat el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament
de Bell-lloc d’Urgell, relatiu a l’execució de l’operació PONENT ACTIU, així com també la
corresponent memòria justificativa redactada pel tècnic de promoció econòmica i
desenvolupament local de l’Ajuntament.
Atès que aquesta despesa s’ha de distribuir en les següents anualitats (segons conveni):
-

Any 2017: 1.560,62 €
Any 2018: 3.633,63 €
Any 2019: 0 €
Any 2020: 0 €

Atès el contingut dels articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del
Sector Públic, en el que preveu que:
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Atès la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual es seleccionen les operacions de
les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6, es va aprovar l’operació “PONENT ACTIU”, amb una despesa elegible final de
3.200.360,87€, i un cofinançament FEDER d’1.600.180,44€. La despesa no elegible del projecte
és de 635.742,60 €.

Són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per les Administracions Públiques, els
organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents.
Són convenis interadministratius els signats entre dos o més administracions, que poden incloure
mitjans, serveis i recursos d’altres Administracions Públiques per a l’exercici de competències
pròpies o delegades.
Atès que els arts. 303.1 i 303.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals assenyalen que pel conveni s’estableix
una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú i que a traves dels
convenis es pot realitzar la cooperació interadministrativa , tant en serveis locals com en
assumptes d’interès comú, sota la forma i en els termes que preveuen les lleis reguladores de les
matèries en què existeixi aquest interès;
Atès l’informe de la secretària interventora municipal emès en data 26 d’octubre de 2017, en
sentit favorable condicionat a la modificació del pressupost de l’exercici 2017 núm. 3/2017.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple del l’Ajuntament i aquest adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i la Diputació
de Lleida, relatiu a l’execució de l’operació PONENT ACTIU.
Segon.- Comunicar l’acord a la Diputació de Lleida, als efectes corresponents.
Tercer.- Publicar el conveni aprovat al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i a la web del
registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.

Intervencions
Sr. Alcalde, Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, això suposo que és per marcar els camins, no? Posar uns indicadors pels
camins; jo ho trobo molt bé, però el que passa es com ara es va ficar el pas peatonal i no es pot
fer servir, igual que la pineda, que si es fiquin que es mirin de conservar-los, ja que es fa, intentar
que es conservi. Ho trobo bé.
Sr. Alcalde, Carles Palau, grup de Convergència?
Sra. Rosa Mª Buira, jo volia demanar al senyor alcalde, si ens podies explicar en que consistia
aquest conveni, perquè si que l’anterior s’ha explicat, el del banc d’aliments, però més que res
pel públic que ha vingut avui aquí, i per la gent que vulgui visionar el ple. L’Antonio ja ho ha
explicat una miqueta però si ens ho vols fer més extensiu.
Sr. Alcalde, Carles Palau, parla primer el David Folguera, i després responc.
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Quart.- Autoritzar l’Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a la signatura de la
documentació que sigui de menester per a la formalització d’aquest acord.

Sr. David Folguera, l’aprovació d’aquest punt, és primer taxar l’aportació econòmica del nostre
ajuntament en l’operació de PONENT ACTIU, és una aportació d’un 25 % de totes les actuacions
al nostre terme, el 75 % restant l’aportarà Diputació i la Unió Europea, i per tant parlaríem de
1.560 € al 2017 i 3.633 € a l’any 2018.
PONENT ACTIU, és un pla de dinamització del territori en tots els àmbits, basat principalment en
l’organització del territori, i bàsicament a la nostra comarca es basa en dos espais, que són
l’Estany d’Ivars i l’altre són les dos serres, tant la de la Fita Alta i la dels Infants, i el que es fa es
senyalitzar un recorregut i ficar uns taulells informatius al pobles i als talls dels camins, és
bàsicament això, va més enllà de la comarca, perquè avarca tota la província però particularment
al nostre poble ens afecta és el camí que va senyalitzat fins a les serres dels Infants i la Fita Alta i
que passa per diferents pobles també.
Sr. Alcalde, Carles Palau, en resposta al que has comentat Rosa, això és un projecte que va
néixer impulsat per la Diputació i el Consell Comarcal ho va veure amb bons ulls, és per fomentar
el territori, ja sigui mitjançant turisme i donar a conèixer els valors naturals que té el territori, i
aquí al Pla d’Urgell es va centrar en dos trams, com ha dit el David, un és al voltant de l’Estany
d’Ivars, però clar al centrar-se allà van veure que quedava una part important de la comarca, que
són els pobles d’aquesta banda, que l’Estany d’Ivars el podem sentir nostre com a joia comarcal
però que a nivell turístic no ens influeix gaire, llavors han volgut donar un valor o realçar la
importància de la serra que comença aquí al nostre terme i tira cap a Torregrossa, Mollerussa,
Miralcamp.
Llavors el que han volgut fer, tal com marca el projecte, és primer instal·lar un panell informatiu a
l’entrada de cada poble, un panell que es veurà per les dos bandes, similar al que tenim ara a la
Plaça Catalunya, per una banda hi haurà informació comarcal, que el visitant tingui una idea de
la comarca on es troba, i a l’altra banda hi haurà informació local del municipi.

Bàsicament són aquestes les tres actuacions que hi ha aquí al poble.
Sra. Rosa Buira, només era per a que s’assabentin tots del significat d’aquest conveni i nosaltres
cap inconvenient en que es signi aquest conveni, tot el contrari, tot el que sigui promocionar el
territori pensem que és una bona actuació i l’únic prec que demanem a l’equip de govern, una
mica amb la línia que es comentava, és que a veure si aquesta vegada l’equip de govern us
preneu seriosament el vetllar pel territori, en aquest cas per fer tota aquesta informació, perquè
segons he llegit al conveni el manteniment de tota aquesta infraestructura és a càrrec de
l’ajuntament tot i que la propietat és de la Diputació durant cinc anys; llavors la propietat és de la
Diputació però l’ajuntament és el que s’ha de fer càrrec del manteniment i més a més no fer-se
càrrec d’aquest manteniment potser un motiu pel que el conveni s’extingeixi; per tant suposo que
ens ho agafarem seriosament i que no farem com amb altres infraestructures que tot i omplir la
boca moltes vegades del respecte al medi ambient, no hem fet gran cosa per respectar ni el que
es va plantar als Tossalets, ni el Camí Verd i totes les zones verdes que hi havia aquí a Bell-lloc.
Algunes si que es van mantenint, les del poble, però les altres, el camí verd fa bastanta pena, ple
d’herbes, i als Tossalets s’ha mort tot. Sabem que les inclemències del temps, tenen la seva
causa també, però crec que si es fa un manteniment adequat es podien aconseguir millors
resultats, per tant només encoratjar-vos i donar-vos ànims perquè el manteniment sigui realment
el que s’ha de fer.
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Aquesta és una de les fases d’aquest projecte i l’altra part és senyalitzar, cada poble, senyalitzar
la ruta cap a la Serra, en el nostre cas ens toca un indicador aquí a Cal Batlle, just a la carretera i
l’altre una vegada has arribat al pont del canal, abans d’arribar a la Pineda, que senyalitzarà la
ruta per seguir la Serra.

Sr. Alcalde, Carles Palau, referent al que has dit dels cinc anys, és normal que al ser la Diputació
la que fa tot el pla conjunt, és com si fos el titular de la instal·lació, i les normes europees ho
marquen en cinc anys.
Sra. Rosa Mª Buira, si però ells només son els propietaris, però el manteniment és a càrrec de
l’ajuntament.
Sr. Alcalde, Carles Palau, de cada ajuntament, perquè els cartells són al seu terme.
Votacions
Es sotmet a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la corporació (5 vots a
favor del grup municipal de BM-AM, 5 vots a favor del grup municipal de CDC, 1 vot a favor del
grup municipal PP).

TERCER.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, PROJECTE D’OBRES DE REPARACIONS DE
LESIONS AL PAVELLÓ MUNICIPAL DE BELL-LLOC.
ANTECEDENTS
Atès que des de fa temps a l’edifici del Pavelló Municipal es venen observant l’aparició de
diverses lesions en la façana principal i a la solera del porxo d’accés, així com en algunes zones
de l’edifici properes a l’accés, és fa necessari fer les actuacions que calguin per reparar les
lesions esmentades.

Els Serveis Tècnics Municipals i segons encàrrec fet al Consell Comarcal del Pla d’Urgell fan la
inspecció de l’edifici realitzant diferents cates i posteriorment en data 4 d’abril de 2017 un
estudi geotècnic encarregat a l’empresa ICEC, per tal de determinar l’origen de les lesions.
Els Serveis Tècnics Municipals, en base a les inspeccions realitzades i segons encàrrec realitzat
al Consell Comarcal del Pla d’Urgell han elaborat el Projecte bàsic i d’execució de reparació de
les lesions al pavelló municipal de Bell-lloc d’Urgell, d’acord amb l’article 122 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
El projecte redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell és un projecte
bàsic i d’execució de reparació de les lesions al pavelló de Bell-lloc d’Urgell, amb un pressupost
d’execució de contracta de 26.735,62 euros (IVA inclòs).
FONAMENTS DE DRET
Vist l’article 235.2 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, i els articles 37 i 38 del Decret 179/95, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens Locals, així com,
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En data 11 d’octubre de 2016 amb registre de sortida 1413, es sol·licita als serveis tècnics del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell, inspecció de l’edifici i la redacció d’una memòria valorada o
projecte per dur a terme les actuacions oportunes.

l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com
l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de règim Local de Catalunya,
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament i aquest rebutja el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte bàsic i d’execució de reparació de les lesions al pavelló i
municipal de Bell-lloc d’Urgell, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de
22.095,55 euros i 4.640,07 euros d’Impost sobre el Valor Afegit, que fan un total de pressupost
d’execució de contracta de 26.735,62 euros – vint-i-si mil set-cents trenta-cinc euros amb
seixanta-dos cèntims-, IVA inclòs.
Segon.- Sotmetre el projecte d’obres a informació pública pel període de trenta dies hàbils
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, perquè els interessats presentin, si s’escau, les al·legacions
que considerin pertinents.
Tercer.- Transcorregut el termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest projecte
d’obres esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord.
Quart.- Que la secretària procedeixi a diligenciar que el projecte d’obres local ha estat aprovat,
en el seu cas.

Intervencions
Sr. Alcalde, Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, res a dir.

Sra. Rosa Mª Buira, nosaltres, intentarem abreujar, el grup del PDeCAT hem preparat la mateixa
argumentació que inclouria els punts tres, quatre i cinc de l’ordre del dia. Després si cal ja els
votarem per separat.
Trobem totalment lògic i coherent la proposta de l’equip de govern d’aprovar el projecte per
reparar les lesions del pavelló, si el pavelló s’ha anat deteriorant, és lògic i coherent que
l’arreglem, és un patrimoni del nostre poble.
I totes les altres propostes que es fan que feu al pressupost per tal d’aprofitar el superàvit
pressupostari del 2016, com és la reparació del pavelló, arranjar el camí lateral de l’autovia,
millorar els equips i processos informàtics, també renovar la part de l’enllumenat públic que
faltava, la resta ja està renovat, i també renovar la Plaça Major, que penso que és prioritàriament,
que és quan us referiu a l’arranjament de carrers i places, és més aquest projecte.
A més, en aquest cas agraïts, perquè recolliu aquest projecte, perquè nosaltres el portàvem al
nostre programa electoral, i està bé que vosaltres hagueu treballat per fer realitat un projecte que
nosaltres portàvem.
Podríem parlar de si nosaltres faríem totes aquestes mateixes propostes o potser faríem en unes
altres, perquè això va segons el criteri de cada equip de govern, nosaltres en aquests moments

13

Codi Validació: 7EHHJPA4TY4MSECD3S672TRRM | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 37

Sr. Alcalde, Carles Palau, grup de Convergència?

potser prioritzaríem unes altres coses, però bé això és decisió, com he dit, de l’equip de govern,
tots establim els nostre ordre de prioritats, i a més a més, és un dels trets que ens diferencien.
En definitiva el que si tots volem, tots els equip de govern, crec que amb això coincidim, és que
es tracta d’aconseguir el màxim de millores possibles que beneficiïn en aquest cas, a la gent de
Bell-lloc, i aquestes propostes que ens feu a la modificació del pressupost, creiem que milloraran
les infraestructures al nostre poble, i que per tant en definitiva milloraran la qualitat de vida dels
veïns i veïnes, o sigui que estem totalment d’acord en que s’executin totes aquestes obres al
nostre municipi.
A més, també som molt conscients, que la legislatura va avançant, i el llistat d’obres i millores
fetes per l’equip de govern actual, doncs de moment encara és força curt, motiu pel qual
suposem, que des de l’equip de govern, hi ha interès en que es pugui executar alguna obra que
tingui una certa visibilitat i que a més a més es pugui presentar com a mostra de la bona gestió
que s’ha fet del període 2015-2019.
Des de l’oposició, ho entenem, i volem ajudar-los, els volem ajuda a quedar bé, davant del seu
electorat i també davant de tot el poble. Però nosaltres també volem i hem de respectar la
voluntat dels nostres votants que mereixen el mateix respecte que els seus i exactament igual
que els votants del PP.
Nosaltres no fem assemblees públiques generalment, però si que recollim la opinió de la gent del
poble i també consultem als veïns i veïnes, molta gent del poble, i nosaltres també, més avui que
hem pogut estudiar amb més detall la moció presentada pel senyor Rispa, pensem que la
proposta de modificació del pressupost que va presentar la moció l’Antonio, també seria
totalment coherent per Bell-lloc, i repetiré l’argumentació del ple passat, que sembla que
últimament la memòria va bastant escassa.
Som un poble de 2.500 habitants i al nostre ajuntament no hi caben dos persones amb el perfil
de secretària, en aquests moments la solució per fer més efectiva i eficient la tasca de
l’ajuntament, no passa per contractar més gent.

Sra. Rosa Mª Buira, farem la mateixa explicació pels punts tres, quatre i cinc. Després ja
passarem directament a la votació.
El que caldria fer és optimitzar els recursos humans que existeixen actualment, i juntament amb
les propostes que ens feu a les modificacions del pressupost de renovar els equips informàtics i
millorar-los doncs segurament la eficàcia i la eficiència del treball de l’ajuntament ja milloraria.
Des del nostre punt de vista carregar l’ajuntament amb un sou més, en aquests moments no és
necessari ni justificable, per cap raó seria objectiva, les raons subjectives, aquí ni les coneixem,
potser ni les entendríem.
Fa gairebé un any que es va jubilar la Pepita i amb les mínimes reestructuracions de les tasques
que es van fer, l’ajuntament ha continuat funcionant a ritme normal, i això és una mostra més, de
que en aquest cas és ben evident de que no és necessari una nova persona, fins que el volum
de feina no s’incrementi, fet que realment esperem que passi el més aviat possible, suposem que
quan el polígon estarà en màxim funcionament, potser les tasques a l’ajuntament
s’incrementaran; però fins a aquell moment estem totalment d’acord amb el senyor Rispa,
aquests diners que al pressupost municipal s’ha destinat a pagar a aquesta persona, creiem que
estaria més ben destinats a beneficiar el conjunt dels bell-lloquins i bell-lloquines; per tant senyor
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Sr. Alcalde, Carles Palau, perdona Rosa, però estem parlant d’aprovar un projecte.

Alcalde, li demanem que accepti l’al·legació presentada pel senyor Rispa, al ple passat, i que es
facin les modificacions pertinents al pressupost; i no val com excusa que no els deixem treballar,
que no els deixem tirar endavant el seu pressupost, perquè la moció que va presentar l’Antonio i
les modificacions que vostès ens presenten avui no interfereixen, al contrari pensem que amb les
seves modificacions i amb la moció de l’Antonio seria bo pel pressupost i el que faria seria
millorar-lo.
Per tant, amb el màxim afany de col·laboració, li posarem fàcil, convoqui un altre ple, presenti
novament a votació l’al·legació del senyor Rispa, però aquesta vegada, si us plau, sense
embolics de paraules, ni paranys lingüístics. On sí vulgui dir sí i el no sigui no. Extingeixi la plaça
de A1 i incorpori les modificacions corresponents al pressupost, sabem que el pressupost està
publicat, però tot es pot solucionar, presenti novament les modificacions de crèdit 2/2017 i
3/2017, que avui ens ha presentat i li podrem votar favorablement.
Avui per respecte a la gent que ens ha votat, i pel poc respecte que vostè ens va demostrar el ple
passat, li votem que no, als punts tres, quatre i cinc de la convocatòria d’avui.
Sr. David Folguera, jo ho faré punt per punt.
Sra. Rosa Mª Buira, nosaltres per simplificar-ho ho hem fet així.
Sr. David Folguera, al pavelló han aparegut unes esquerdes, degut també al pas del temps i dels
anys, s’han anat augmentant i això ens ha ficat una mica en alerta. Una alerta que segons els
tècnics cada vegada més preocupant, a la que s’ha de ficar remei, perquè com a mínim no
segueixin augmentant.
A l’abril d’aquest any, els serveis tècnics del Consell Comarcal, van fer unes cates als terrenys
per tal de poder despullar i observar els fonaments, que van determinar el que son les millores i
les actuacions que recullen aquest projecte que els serveis tècnics del Consell Comarcal han
enviat a l’ajuntament, i que tenen un cost que parlàvem de 26.000 €, per tant votarem a favor,
perquè és un actuació que és inevitable. Per tant, si no la fem aquest any, s’haurà de fer l’any
vinent pressupostada.

Sra. Rosa Mª Buira, l’efecte sorpresa, a vegades ho fa.
Sr. Alcalde, Carles Palau, comparteixo amb tu l’anàlisi que fas de que normalment s’intenten fer
actuacions per quedar bé davant dels veïns.
Sra. Rosa Mª Buira, em sembla que no ho he dit, no ho he dit amb aquestes paraules.
Sr. Alcalde, Carles Palau, no ho has dit amb aquestes paraules, però que s’intenten fer obres que
quedin al poble, perquè la gent vegi que has fet algo, però amb el cas del que estem aprovant
ara que és el punt 3, que són les obres de lesions del pavelló; no és una obra per quedar bé, és
una obra de necessitat, perquè no volem que entri algú al pavelló i li caigui un totxo al cap. Així
de clar.
Sr. David Folguera, no se si saben que els apartats del cinquè punt es voten per separat.
Sr. Alcalde, Carles Palau, això ja ho direm després, encara que ells hagin presentat la lectura de
tots alhora, jo estic defensant el punt 3.
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Sr. Alcalde, Carles Palau, la veritat és que m’heu descol·locat. No puc ser més sincer.

Com estava dient, per qüestions de seguretat, vull dir, s’havia de presentar aquest projecte si o
no, perquè no volem córrer els risc de que ens caigui algun totxo d’obra vista, damunt del cap
d’algú, entrant al pavelló. Els que van habitualment al pavelló veuen com està i són la gent la
primera, que ens van dir que les esquerdes cada dia eren més grosses i que les portes d’entrar
al pavelló cada dia estan més tortes.
Jo no se si és que no em vaig expressar bé al ple passat, però crec que ho he dit més d’una
vegada, la plantilla de personal no està aprovada, per tant no es pot convocar cap plaça de A1, ni
de la 2, ni de la 3 ni de la 4. Per molt que el pressupost estigui aprovat, i contempli una partida
per A1, si no hi ha la plantilla de personal aprovada, que no ho està, no es pot fer la convocatòria.
Per tant no es crearà, no s’ocuparà aquesta plaça, si no hi ha la plantilla de personal aprovada.
Perquè us recordo que a la qüestió de confiança només us vam portar per aprovar els
pressupostos i les bases d’execució, no la plantilla de personal.
Pel que fa a l’al·legació que va presentar l’Antonio, jo vaig dir que és una al·legació que no
s’ajusta bé; punt número u, la llei marca quines són les al·legacions que es poden presentar, la
de l’Antonio no entra, en aquestes quatre tipologies. Dos, si fem cas de l’al·legació que va
presentar l’Antonio, ja ho vaig dir l’altre dia, la secretària no cobraria, perquè dins de la partida de
l’A1 hi ha el sou de la secretària i de l’altra persona de nova creació. La tres, ara no m’enrecordo,
no devia ser gaire important.
Per tant no ens podeu demanar que aprovem, o que tinguem en compte l’al·legació quan no
s’ajusta a les que estan tipificades a la normativa que es poden presentar als pressupostos i la
tercera, que ara ja m’enrecordo, si no ho hem comentat, ho comento ara, els regidors tal com
marca la normativa, i la jurisprudència vigent, o la presenteu com a regidors o la presenteu com a
ciutadans, si presentes una al·legació com a grup, no pots participar en la votació. I si la vols
presentar com a regidor, l’has de presentar quan toca, quan es negocien els pressupostos, en
aquest cas no hi va haver negociació.

Sra. Rosa Mª Buira, una resposta així ràpida, la plantilla de personal, en principi, no està
aprovada, però en cap moment has dit que, que consti, primer el ple passat, si revisem la
gravació del ple, en cap moment vas comentar que la plantilla de personal no estava aprovada,
penso que l’hem revisat alguna estoneta, i en cap moment es va dir això, per tant és la primera
vegada.
Sr. Carles Palau, si que es va dir.
Sra. Rosa Mª Buira, bé, la memòria a vegades balla cap aquí i cap allà. Però el que sí s’ha dit ara
que la plantilla de personal no està aprovada, i per això no està convocada la plaça, en cap
moment dius que no teniu cap intenció de convocar aquesta plaça, és a dir la intenció hi és tota,
l’únic que falla és que no tenim la plantilla de personal aprovada, bé el que nosaltres demanem
és que no s’inclogui perquè s’ha raonat de diferents maneres, doncs considerem que aquests
diners, en aquests moments estaran més ben empleats amb una altra partida, que no pas
incrementant un sou més a l’ajuntament.
Penso que la partida aquesta dels 30.000 €, ja que tu has tornat a comentar lo del sou de la
secretària, que la volem deixar sense sou, rés més lluny de la nostra imaginació, nosaltres en
cap moment volem fer la guitza per a que es quedi sense sou, tot el contrari, i el que si et diria,

16

Codi Validació: 7EHHJPA4TY4MSECD3S672TRRM | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 37

Per tant, demanar-me ara vincular la inclusió de l’al·legació de l’Antonio a tots els altres punts,
perdoneu però no ho comparteixo, i menys així de patac, sense donar temps ni a comentar les
coses.

és que si 30.000 € la meitat és el sou de la secretària, ens ho hem de fer mirar, perquè tenim una
secretària molt mal pagada, perquè cobrar 15.000 € a l’any una secretària, penso que...
Sr. Alcalde, Carles Palau, tu ho saps molt bé Rosa, que les retribucions del personal públic, es
divideix entre sous i complements.
Sra. Rosa Mª Buira, per tant ens has dit una part de la veritat, perquè ens has dit que volem
deixar la secretària sense cobrar, ara ens estat dient que aquest sou, només és una part,
aquesta quantitat, és a dir de l’altra part no hem parlat, o sigui que la podria continuar cobrant.
Ens vas dir l’altre dia ja que volíem deixar la secretària sense cobrar i avui ens ho has tornat a
repetir, ara estaràs amb mi que no ens has dit tota la veritat.
Sr. Alcalde, Carles Palau, no convindré amb tu en aquest tema, perquè és cert que si voleu que
tornem a introduir l’al·legació de l’Antonio tal i com estava plantejada, si reconeixeu que la meitat
no podem perquè és el sou de la secretària, per tant no podem parlar de la mateixa al·legació.
Sr. Ramon Cònsola, jo et faré una altra proposta, i perquè ho entengui la gent, si contractem
aquesta senyora o senyor, haurà de cobrar cada mes, no?, hi haurà un import de diners que
cobrarà cada mes, que es sumaran al cap de l’any amb un seguretat social que s’haurà de
pagar. El que t’està dient la Rosa és que amb aquests diners, s’estima més que es reparteixi pel
poble. També queda evident que hi ha la intenció de contractar una altra persona, perquè
aquesta plaça hi és, ho acabes de dir ara; llavors al contrari, perquè la nostra manera de pensar
és que aquí no hi fa falta cap més plaça i que aquests diners es reparteixin pel poble, per tant a
partir d’aquí, si comencem a parlar de llei i de històries, a la gent els avorrirem i les llei son
interpretatives, perquè de la mateixa manera que dius que no es poden fer al·legacions, l’article
169 de la llei de règim locals, diu que si que podem fer al·legacions. Podríem estar discutint tota
la nit i avorriríem al personal. T’ho ficaré fàcil, fas un altre ple, on primer punt s’extingís aquesta
plaça i la passem a votació.
Sr. Alcalde, Carles Palau, però si no està creada Ramon. Que no està aprovada la plantilla.

Sr. Alcalde, Carles Palau, no està creada, si no aproves la plantilla, la plantilla vigent actualment
és la del 2015.
Sr. Ramon Cònsola, la plaça hi és.
Sr. Alcalde, Carles Palau, però és com administratiu.
Sr. Ramon Cònsola, exactament s’elimina aquesta plaça, que és el que diu l’al·legació que
s’elimini.
Sr. Carles Palau, l’al·legació demana que s’elimini la A1 no la C1.
Sr. Ramon Cònsola, doncs s’elimina la C1 que és la inicial, vosaltres proposeu passar-la de A1
laboral a A1 funcionari.
Sr. Carles Palau, si tens raó no és la C1 sinó que és A1.
Sr. Ramon Cònsola, clar que tinc raó.
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Sra. Rosa Mª Buira, està creada però no està aprovada la plantilla.

Sra. Secretaria Interventora aclareix, doncs la plantilla de personal del 2015 a la part de personal
laboral hi ha dos places de tècnic A1, dos A1 laborals, el que es fa és convertir la plaça de A1 de
laboral a funcionari. Perquè vosaltres, el vostre equip de govern, la plantilla de personal ja hi
havia dos A1 que ara no estan.
Sr. Ramon Cònsola, la proposta és que hi hagi una funcionària més en A1, nosaltres diem
aquesta plaça, és igual laboral que funcionari, aquest A1 fora, perquè entenem que no fa falta, i
ja està, es tant fàcil com això.
Sr. David Folguera, si no està convocada ara és perquè no fa falta ara.
Sr. Ramon Cònsola, si d’aquí quatre anys fa falta ja es crearà.
Sr. David Folguera, si no està creada aquesta plaça.
Sr. Ramon Cònsola, si d’aquí quatre anys, l’equip de govern que hi hagi li convé aquesta plaça, a
la plantilla de personal la posarà.
Sr. Alcalde, Carles Palau, depèn de la legislació que hi hagi, amb la que tenim ara no podem
augmentar plantilla de personal. Ara estem hipotecant el futur sense saber com estarem.
Sr. Ramon Cònsola, o no, nosaltres entenem que en aquests moments no fa falta.
Sr. Alcalde, Carles Palau, podem arribar a un acord que no s’ocupi.

Sr. Alcalde, Carles Palau, la reparació s’ha de fer, perdona jo t’he fet la comparació perquè deies
que l’Alcalde sempre intenta fer obres perquè la gent ho vegi, i aquest no és el cas, és una obra
que s’ha de fer, t’agradi o no t’agradi, o hi hagi altres prioritats.
Sra. Rosa Mª Buira, conferim que és necessari i que s’ha de fer i que lògicament primer s’han
d’atendre les necessitats reals, i aquesta ho és, però bé, es pot entendre tot.
Sr. Miquel Amorós, entenem que la vostra proposta final seria deixar de banda les al·legacions
però agafar aquests 15.000 € en comptes dels 30.000 €.
Sr. Ramon Cònsola, no, no parlem de diners.
Sr. Miquel Amorós, l’últim que has dit Ramon és deixar els 30.000 €, i deixaríem els 15.000 €.
Sr. Ramon Cònsola, quins 30.000 €. Això és automàtic, si nosaltres extingim la plaça o et sobren
diners en aquesta partida, perquè aquesta partida segurament s’ha dotat d’aquesta plaça i s’ha
dotat de diners.
Sr. Alcalde, Carles Palau, ja està dotada, perquè la massa salarial no es pot augmentar des de fa
anys. No hem augmentat la massa salarial.
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Sra. Rosa Mª Buira, el que volem que quedi clar, és que no tenim cap inconvenient en que
s’arregli el pavelló, i res més junt de la nostra imaginació que a algú li caigui un totxo al cap, però
en aquest cas penso que hi ha una mica de diversitat d’opinions entre l’equip de govern; l’alcalde
ens ha dit que pobres de nosaltres que qualsevol dia li pot caure un totxo al cap a algú quan entri
l pavelló, i el David ens acabava de dir fa un moment doncs que si no ho arreglàvem aquest any,
podria ser l’any que ve, la prioritat o la peça del totxo al cap, però semblava que el senyor alcalde
ho veu súper urgent i el David ho veia relativament urgent.

Sr. Ramon Cònsola, perquè ja estava creada aquesta plaça, quan tu crees una plaça fins a final
d’any l’has de dotar de diners. Una altra cosa és que si aquesta plaça no és efectiva, i al final
d’any et sobre diners, la secretària pot treure els diners d’aquí per fer la modificació. Però jo el
que dic és eliminem la plaça, aquests diners si no els voleu tocar no els toqueu, nosaltres no
diem que els toqueu, lo coherent seria que els diners que estaven dotats a aquesta plaça.
Sr. Miquel Amorós, a aquesta sola.
Sr. Ramon Cònsola, a aquesta sola, que els repartiu-ho, això és el que estem dient, es pot posar
en noves tecnologies, en les associacions del poble, etc. Això és el que estem dient. I el dia de
demà si l’equip de govern, creu oportú, si d’aquí quatre, cinc, vuit anys, es volen crear dos places
ja es crearan.
Sr. Alcalde, Carles Palau, si la legislació ho permet. Estem hipotecant el futur del que vingui
darrera nostra, sense saber si es podrà fer.
Sr. Ramon Cònsola, no és lògic, tu ets al món del funcionari, i cada dia més s’estan obrint més
portes.
Sr. Alcalde, Carles Palau, a presons tenim la sort de que com som un servei bàsic no ens afecta,
per tant, no noto aquesta diferència.
Sr. Ramon Cònsola, tots els polítics, el que tenen tendència, de tots els colors, quan hi ha diners
és donar serveis, això dóna vots, no hi ha cap polític, de cap color, que es tanqui en banda en
aquest aspecte, perquè tots fan anar la calculadora. Estic parlant de tots els colors, per tant.
Nosaltres entenem que en aquest moment les coses estan així, i només és això, és tan fàcil com
això, i no ens fiquem en el vostre pressupost. Estem totalment d’acord amb les partides que
fiqueu, estem d’acord, ara el que volem és que es pugui extingir aquesta plaça, els diners
d’aquesta plaça no els volem treure del pressupost de la partida on són, és el vostre problema,
perquè si voleu els podeu utilitzar per altres coses.

Sr. Ramon Cònsola, nosaltres entenem que és millor extingir-la.
Sr. Alcalde, Carles Palau, per quin motiu?
Sr. Ramon Cònsola, hi ha la temptació d’utilitzar-la.
Sr. Alcalde, Carles Palau, si fem cas als motius que va fer a l’al·legació l’Antonio.
Sr. Ramon Cònsola, ell, no sé perquè va fer l’al·legació. Analitzant el context nosaltres hem
pensat que sí hi ha la plaça i hi ha la temptació d’utilitzar-la. Si no hi és, en aquests moments no
fa falta, per tant com no fa falta aquesta temptació no. Només et dic de fer un ple per extingir
aquesta plaça, no se si està a laboral o no.
Sra. Rosa Mª Buira, i en comptes de beneficar una persona, beneficiem un col·lectiu de persones
del poble, que penso que tampoc és res mal fet. El que dèiem i torna a repetir, nosaltres vam
veure que aquest moció el que podia fer era complementar amb positiu el vostre projecte de
pressupost.
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Sr. Alcalde, Carles Palau, una pregunta, quin problema hi ha en que hi sigui aquesta plaça, i la
tens guardada?

Sr. Alcalde, Carles Palau, i perquè no ho vau ficar a les negociacions del pressupost, quan ens
vam reunir al començament d’any?
Sra. Rosa Mª Buira, a començament d’any.
Sr. Alcalde, Carles Palau, quan ens vau ficar aquell xantatge damunt de la taula.
Sr. Ramon Cònsola, perquè vam anar així, amb xantatges, ja torna a sortir la paraula.
Sr. Alcalde, Carles Palau, el que no vau poder solucionar abans de pactar, abans de presentar
els pressupostos al ple, ho voleu presentar ara, perquè així ens anirem a que l’entrada en vigor
de les modificacions, amb una mica de sort abans de cap d’any no es podran executar les obres,
llavors tornareu a dir que aquest equip de govern no fa res.
Sra. Rosa Mª Buira, això de l’endarrerir tot depèn de la vostra decisió, com ha dit el Ramon, si
demà ens convoqueu a un altre ple i cap problema, i avui perquè no ho podem solucionar, però si
ens convoqueu tan ràpid com sigueu capaços de redactar el pressupost i les modificacions
corresponents, nosaltres cap inconvenient, per tant, no és endarrerir.
Sr. Alcalde, Carles Palau, una al·legació, que no s’ajusta a la llei.
Sr. Ramon Cònsola, no.
Sr. Alcalde, Carles Palau, el pressupost ja està aprovat.
Sr. Ramon Cònsola, tu fes un ple amb un punt que digui eliminar la plaça aquesta, jo no se si
està a funcional o laboral.
Sr. Alcalde, Carles Palau, és la plantilla del 2015 que és la que vau aprovar vosaltres.

Sr. Alcalde, Carles Palau, som conscients que això endarrerirà els terminis i pot ser que alguna
de les inversions no es pugui fer, som conscients d’això...
Sr. Ramon Cònsola, si ho fas aquesta setmana, o la setmana que ve.
Sr. Alcalde, Carles Palau, però hem de ser conscients, i ha de quedar clar per tothom.
Sr. Ramon Cònsola, per tres dies.
Sr. Alcalde, Carles Palau, jo vull que quedin les coses clares, que després no digueu que no
esteu avisats. Si tornem a convocar un ple pel dilluns, per tractar aquest punt, hi ha alguna de les
inversions que no es poden fer al cap d’any perquè els terminis no han arribat, després no
vingueu amb excuses de que tot ha fallat.
Sra. Rosa Mª Buira, que vols dir que estem amb un termini de tres dies?
Sr. Ramon Cònsola, si hem arribat fins aquí i anem de tres dies, home jo crec que ja heu fallat, si
heu arribat fins aquí. És igual, no fotem, perquè m’estàs dient que si ho fem dilluns ja és pena de
mort.
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Sr. Ramon Cònsola, la passem a votació i ja està. Segon punt tot això. Ja hem acabat, mira que
senzill, no cal modificar res, ja queda modificat.

Sr. Alcalde, Carles Palau, a veure Ramon siguem lògics.
Sr. Ramon Cònsola, potser heu tallat una mica just.
Sr. Alcalde, Carles Palau, fem una mica d’història, fem la qüestió de confiança, vam tenir que
esperar un mes perquè no hi hagués moció de censura, després es van publicar, els
pressupostos, van haver quinze dies, es va presentar aquesta al·legació, que torno a repetir, que
no és a llei, i crec que va ser una maniobra per tornar a endarrerir l’entrada en vigor dels
pressupostos. Es va debatre l’al·legació de l’Antonio, i finalment es van publicar els
pressupostos. Un mes més tard del que haguessin entrat en vigor, i fins que no entren en vigor
els pressupostos no podem començar a plantejar modificacions del pressupost.
Sr. Ramon Cònsola, dels pressupostos, val mes no parlar, perquè entraríem en una discussió,
perquè és llastimós que a cada ple entrem en discussions, deixem-ho estar, jo crec que nosaltres
ens hem expressat prou clarament, la Rosa ho ha dit prou clar, i no cal que entrem ara en
discussions i bronques, i recordem el passat, perquè acabarem malament, fins ara el ple ha anat
força bé, i crec que l’hauríem d’acabar de la mateixa manera.
A partir d’aquí tu decideixes, feu lo que us sembli, la proposta que us hem fet és aquesta. No
l’accepteu, doncs no ho sé, almenys per la nostra part, si nosaltres dilluns ens convoques a un
ple, s’extingís aquesta plaça i després les modificacions, però que sigui clara. Nosaltres potser
no hem pogut anar tant d’estudi i volem les coses, que si són sí, siguin sí, i el no, no. No fiquem
paraules que haguem de buscar al diccionari i coses estranyes, llavors per tant deixem-ho aquí.
Sr. Alcalde, Carles Palau, fa més anys que jo que esteu a l’àmbit municipal, i crec que t’has de
conèixer més les paraules.
Sr. Ramon Cònsola, a mi m’agrada feu fàcil.

Sr. Alcalde, Carles Palau, doncs com que avui no es pot canviar cap acord dels que hi ha aquí,
farem la votació i després ja valoraré si convoco un ple pel dilluns.
Sr. Alcalde, Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, no. Estic d’acord amb ells.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta, aquesta es rebutja per la majoria absoluta dels membres
assistents de la corporació (5 vots a favor del grup municipal de BM-AM, 5 vots en contra del
grup municipal de CDC i 1 vot en contra del grup municipal PP).

QUART.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
2/2017.
ANTECEDENTS
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Sra. Rosa Mª Buira, una cosa és que et coneguis les paraules, una cosa és l’explicació que vas
fer tu, ara que parlem, de la votació i que després no es respecti, però bé, no entrem en detalls,
continuem endavant la nostra proposta.

Atès els informes d’intervenció - reparaments de data 2 de novembre de 2016 i 29 de desembre
de 2016, per vulneració dels principis pressupostaris d’especialitat i de vinculació dels crèdits.
L’existència de saldos en el compte (413) obligacions pendents d’aplicació de l’exercici 2016 i
l’existència de saldos en el compte (555) pagaments pendents d’aplicació de l’exercici 2016 per
falta de consignació pressupostària en el pressupost de l’exercici 2016.
Per Provisió de l’Alcaldia de data 26 d’octubre de 2017 s’ha iniciat l’expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits.
La secretaria interventora de l’Ajuntament, ha emès en data 26 d’octubre de 2017, informe
favorable a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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.
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament i aquest rebutja el següent ACORD:

Segon.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2017, els crèdits corresponents, amb
càrrec a la partida pressupostària detallada anteriorment.
Tercer.- Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació d’aquestes
obligacions i/o pagaments al pressupost de l’exercici corrent.
Intervencions
Sr. Alcalde, Carles Palau, per la vostra informació, pel que fa a les aportacions al conveni de
gestió de residus, les dos són factures, tant la de gestió de residus, com la de l’aigua del 2016,
que es van pagar, comptablement estan pagades però no estan incorporades al pressupost.
Una, la de residus perquè ens va arribar al febrer i falta aplicar-la al pressupost i l’altra
d’abastament d’aigua, com que estava domiciliada al 2016 també falta aplicar-la al pressupost
perquè al fer el tancament ens vam donar compte de que no hi cabia a la partida, i em sembla
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Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 30.961,88 euros. El
detall individualitzat dels crèdit reconeguts és el que figura en el següent annex que s’adjunta.

recordar que també estava inclosa amb el primer reconeixement extrajudicial de crèdit a principis
d’any i al final va caure al no aprovar-se a la modificació del pressupost.
El Sr. Alcalde, Carles Palau, pregunta: Vols comentar alguna cosa, Antonio?
Sr. Antonio Rispa, no.
Sr. Carles Palau, grup de Convergència?
Sra. Rosa Mª Buira, no.
Sr. David Folguera, res, una mica el que has comentat tu, són factures del 2016, que han entrat
al 2017, factures que ja estan pagades, entrades al 2017 i és un pur tràmit per a regularització
del pressupost i de reconeixement.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta, aquesta es rebutja per la majoria absoluta dels membres
assistents de la corporació (5 vots a favor del grup municipal de BM-AM, 5 vots en contra del
grup municipal de CDC i 1 vot en contra del grup municipal PP).

CINQUÈ.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2017
MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT (APLICACIÓ DEL
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI)

Vista la possible aplicació del superàvit pressupostari de l'exercici 2016, i de conformitat amb allò
que preveu els articles 32 i la disposició addicional 6a de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s'aprova la modalitat de crèdit extraordinari
i suplement de crèdit per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de
tresoreria per a despeses generals.
Vist que amb data 25 d’octubre de 2017 es va emetre Informe d’Intervenció relatiu a la
distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 2016.
Vist que amb data 25 d’octubre de 2017 mitjançant provisió d’alcaldia s’incoa l’expedient per
modificar el pressupost mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit (per aplicació del
superàvit pressupostari).
Vist la memòria d’alcaldia de data 26 d’octubre de 2017, on es proposen les partides i els imports
de les despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent,
per les quals no existeix crèdit pressupostari (crèdit extraordinari) ), així com per les quals el
crèdit previst és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació (suplement de crèdit), que s’han de
modificar.
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Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2017

Vist que amb data 26 d’octubre de 2017 es va emetre Informe de Secretaria Intervenció, pel qual
es va informar favorablement la proposta de modificació de crèdit, així com Informe d’Intervenció
de data 26 d’octubre de 2017 relatiu al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla
de la despesa i deute viu.

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 i
als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no
hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per
majoria simple.

De conformitat amb el que disposa l'article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en l'article 22.2.e) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, aquesta Alcaldia proposa al Ple
de l’Ajuntament el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2017 del Pressupost
en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb
càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, corresponent als creditors per
despeses pendents d’aplicar al pressupost, per un import de 57.818,00 €, d’acord amb el següent
detall:

Aplicació
Descripció
Programa

Econòmica

Crèdits
inicials

Modificacions
Crèdits finals
de crèdit

1610

22101

Abastament aigua

22.336,70

33.000,00

55.336,70

9420

25004

Consell Comarcal
(gestió de residus)

182.130,87

24.818,00

206.948,87

TOTAL

204.467,57

57.818,00

262.285,57
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4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a
què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les
despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector
públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.

Segon.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2017 del Pressupost
en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb
càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, corresponent a l’aprovació del conveni
amb la Diputació de Lleida, per un import de 1.560,62 €, d’acord amb el següent detall:

Aplicació
Descripció
Programa
1500

Econòmica
46100

Crèdits
inicials

Modificacions
Crèdits finals
de crèdit

Aportacions Diputació-Ponent
Actiu

0,00

1.560,62

1.560,62

TOTAL

0,00

1.560,62

1.560,62

Tercer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2017 del Pressupost en
vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb
càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, corresponent a inversió en enllumenat
públic, per un import de 20.000,00 €, d’acord amb el següent detall:

Descripció
Programa
1650

Econòmica
61903

Crèdits
inicials

Modificacions
Crèdits finals
de crèdit

Inversió enllumenat públic

0,00

20.000,00

20.000,00

TOTAL

0,00

20.000,00

20.000,00

Quart.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2017 del Pressupost en
vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb
càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, corresponent a inversió en reparació
del pavelló poliesportiu, per un import de 26.735,62 €, d’acord amb el següent detall:

Aplicació
Descripció
Programa
9330

Econòmica
63201

Crèdits
inicials

Modificacions
Crèdits finals
de crèdit

Reparació lesions pavelló

0,00

26.735,62

26.735,62

TOTAL

0,00

26.735,62

26.735,62

Cinquè.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2017 del Pressupost
en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb
càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, corresponent a inversió en
arranjament camí lateral A2, per un import de 50.699,00 €, d’acord amb el següent detall:

Aplicació
Descripció
Programa
4540

Econòmica
61902

Crèdits
inicials

Modificacions
Crèdits finals
de crèdit

Arranjament camí lateral A2

0,00

50.699,00

50.699,00

TOTAL

0,00

50.699,00

50.699,00
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Aplicació

Sisè.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2017 del Pressupost en
vigor, en la modalitat de suplement de crèdit per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb
càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, corresponent a inversió en equips
processos informació, per un import de 5.500,00 €, d’acord amb el següent detall:

Aplicació
Programa

Descripció

Crèdits
inicials

Equips processos informació

3.660,00

5.500,00

9.160,00

TOTAL

3.660,00

5.500,00

9.160,00

Econòmica

4910

63601

Modificacions
Crèdits finals
de crèdit

Setè.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2017 del Pressupost en
vigor, en la modalitat de suplement de crèdit per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb
càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, corresponent a inversió en renovació
carrers i/o places, per un import de 8.000,00 €, d’acord amb el següent detall:

Aplicació

Crèdits
inicials

Descripció
Programa

Econòmica

1532

61901

Modificacions
Crèdits finals
de crèdit

Renovació carrers i/o places

33.555,62

8.000,00

41.555,62

TOTAL

33.555,62

8.000,00

41.555,62

DESCRIPCIÓ

PARTIDA

87000

IMPORT

Romanent de tresoreria. Aplicació per al finançament de crèdits
extraordinaris i suplement de crèdits

170.313,24

TOTAL

170.313,24

Vuitè.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, pel termini de quinze dies, durant els quals les persones interessades poden
examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L'expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

Intervencions
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Totes les modificacions de crèdit finançat amb el romanent líquid de tresoreria de
l’exercici anterior.

Sr. Alcalde, Carles Palau, permeteu-me que afegeixi alguns aclariments, en principi, es votarà
cada punt per separat, i pel que fa al punt tercer, Inversió en enllumenat públic, és una inversió
que afecta a la zona de les cases de Can Gomà, el bloc de pisos de la rotonda de Bellvís, que
bàsicament és adequar els fanals a la normativa, i aquells fanals que és la bola de vidre que
emet llum cap a dalt al cel, i això s’ha d’adequar a la normativa, es canviarien a LED i també la
part dels pisos de la rotonda, canviar les bombetes a LED, unificar les dos zones i així de cos
comptadors passaríem a un comptador, i això comportaria un estalvi tant en rebaixa de factura...
La modificació cinquena que és l’arranjament del camí lateral de l’A2, és el camí que va des de la
carretera de Bellvís, fins al camí del Riu. És arreglar tots el sots i hi ha alguna zona que està
basant malmesa. El punt sisè, que és Equips processos d’informació, hi ha pressupostats
3.660,00 € però al tenir l’arribada de la fibra òptica, hem cregut convenient, amb el tècnic
informàtic de la casa, pujar tot l’armari informàtic que tenim baix al costat de la recepció, pujar-lo
aquí dalt i això ens comporta més despesa, per això aquest augment de 5.500,00 €. I l’augment
de 8.000,00 € en la renovació de carrers i places, el que està previst fer amb aquesta partida és,
asfaltar la plaça, fer els passos de vianants de la carretera i fer un pas elevat per a vianants al
carrer Orient, per poder accedir des de la cera a la plaça que hi ha al costat de la carretera.
Aquests són tots els punts.
Sr. Alcalde, Carles Palau, vols comentar alguna cosa Antonio?
Sr. Antonio Rispa, no.
Sr. Alcalde, Carles Palau, grup de Convergència?
Sra. Rosa Buira, res.

Sr. Ramon Cònsola, el de Ponent Actiu.
Sr. Alcalde, Carles Palau, com que heu votat el conveni abans. Votem primer el punt numero dos,
que és el de Ponent Actiu, que és el conveni que hem aprovat abans.
Sra. Rosa Mª Buira, en principi no estava previst votar-ho per separat.
Sr. Ramon Cònsola, és un sòl punt això.
Sr. Alcalde, Carles Palau, ens vam plantejar fer-ho per separat perquè si amb alguna cosa no hi
estàveu d’acord, hi hagués la tranquil·litat de votar a alguna cosa si o no.
Sra. Rosa Mª Buira, és el factor sorpresa.
Sr. Alcalde, Carles Palau, ja ho vam fer alguna altra vegada, no és la primera vegada.
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Sr. Alcalde, Carles Palau, votareu tot en contra, o el punt dos, el de Ponent Actiu, com que heu
aprovat el conveni abans. Ho dic perquè si heu de votar tot en contra, ho fem tot de patac, si
algun punt voleu votar a favor.

Votacions
Es sotmet a votació, els apartats primer, tercer, quart, cinquè, sisè, setè i vuitè de la proposta, es
rebutgen per majoria absoluta dels membres assistents de la corporació (5 vots a favor del grup
municipal de BM-AM, 5 vots en contra del grup municipal de CDC i 1 vot en contra del grup
municipal PPC).
Es sotmet a votació, l’apartat dos de la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres
assistents de la corporació (5 vots a favor del grup municipal de BM-AM, 5 vots a favor del grup
municipal de CDC, 1 vot a favor del grup municipal PPC).
Intervencions
Sr. Ramon Cònsola, tinc un dubte, que li vull preguntar a la secretària, la modificació de partida
de 170.000,00 € com s’arreglarà això?
Sra. Secretaria Interventora, queda rebutjada la modificació, només es modificarà la de
l’aportació a la Diputació, que quedarà finançada amb romanent de tresoreria per import de
1.560,62 euros.

SISÈ.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES.

Considerant els informes emesos pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell, segons els quals, el
servei de recollida d’escombraries , s’ha d’adequar a la normativa específica de selecció,
recollida i tractament de residus, i donat la nova valoració del servei (balanç econòmic de
residus 2018) tramesa pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell que es qui gestiona la recollida.
Atès l’informe econòmic-financer de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
d’escombraries emès per la Secretaria Interventora en data 26 d’octubre de 2017.
De conformitat amb l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament i aquest rebutja el següent
ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
recollida d’escombraries, en els termes que figura amb la redacció que a continuació es recull:
«Article 7è. Quota tributària.
Apartat 4
Grup 0:
Domicilis i habitants
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Atès que el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), en els seus articles 15 a 19 especifica el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs
locals.

Import: 86,73 €/Habitatge
Import: 13,60 €/Habitant
Grup 1: COMERÇOS NO ALIMENTARIS: Drogueria, regals, decoració, bicicletes, congelats,
merceria, cosmètica, papereria, estancs, roba (en gral.), informàtica, electrodomèstics, fotografia,
llampares, mobles, perruqueries, centres d’estètica.
Import: 205,48 €
Grup 1/1: Farmàcies.
Import: 503,74 €
Grup 2: Fruiteries, carnisseries, verduleries, peixateries, floristeries, forns i pastisseries amb
elaboració, supermercats petits i mitjans.
Import: 263,34 €
Grup 3: Supermercats grans (amb gestió pròpia de paper i cartró).
Import: 1.547,12 €
Grup 4: Bars, cafeteries, forns i pastisseries sense elaboració i restaurants petits i mitjans.
Import: 205,48 €
Grup 5: Restaurants Grans.
Import: 384,04 € i 454,08 € (Fora del nucli urbà).
Grup 6: Acadèmies, locutoris.

Grup 7: Bancs i caixes, assegurances.
Import: 548,62 €
Grup 8: Pensions i Hostals (sense menjador).
Import: 1.547,12 €
Grup 9: Estacions de servei.
Import: 548,62 €
Grup 10: Residències geriàtriques.
Import: 1.547,12 €
Grup 11: Despatxos professionals i oficines en general.
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Import: 158,21 €

Import: 195,62 €
Grup 11/1: Cooperatives i magatzems.
Import: 503,74 €
Grup 12: Instal·ladors (calefacció, aigua, llum i electricitat).
Import: 179,55 €
Grup 13: Forja, torn, fresa, tallers de reparacions cotxes, maquinària, etc.
Import: 204,49 €
Grup 14: Fusteria i fusteria metàl·lica.
Import: 204,49 €
Grup 14/1: Fusteria i fusteria metàl·lica grans.
Import: 454,08 €
Grup 15: Impremtes.
Import: 296,26 €»

Tercer.- Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions als expedients, en el
termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde, Carles Palau i Boté, per subscriure els documents relacionats
amb aquest assumpte.
Cinquè.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, l’acord
d’aprovació d'Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s'hagin aprovat
definitivament, de conformitat amb allò que preveu l'article 2. del Decret 94/1995, de 21 de
febrer, d'assignació de funcions en matèria d'hisendes locals als Departaments de Governació i
d'Economia i Finances, i al Organisme Autònom de la Diputació de Lleida per la seva gestió i
recaptació.
Intervencions
Sr. Alcalde, Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?
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Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de
trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-los i plantejar les reclamacions
que estimin oportunes.

Sr. Antonio Rispa, home sí, vull comentar que ja que l’ajuntament està econòmicament bastant
bé, no hi ha necessitat de pujar les basures, jo considero que les hauríem de deixar com estaven
i no pujar-les, això que proposes de pujar les basures, jo ho deixaria tal com està.
Sr. Alcalde, Carles Palau, molt bé, gràcies. Grup de Convergència?
Sra. Rosa Buira, nosaltres també coincidim en aquest cas amb l’Antonio, que el grup del
PDeCAT considerem que moralment injustificable pujar les basures amb aquesta realitat que
tenim a Bell-lloc. Un increment de taxes tan sòls és justificable quan la situació de l’ajuntament és
deficitària, quan no hi ha diners, avui l’Ajuntament de Bell-lloc, en aquest moments, no tenim cap
crèdit, tots sabem que es van saldar a l’altra legislatura, l’Ajuntament de Bell-lloc acabem de
recordar que va tancar l’exercici 2016 amb un superàvit pressupostari de 170.000 €, i ara venim
a voler pujar les basures. Nosaltres, tots som conscients de que cal ser rigorosos amb la
despesa, nosaltres provem, hem donat que ho van ser quan ens tocava decidir, tots també som
conscients que cal ser solidaris quan hi ha adversitat, però voler pujar un rebut de les
escombraries que afecta a tot el poble, quan han sobrat 170.000 € a l’ajuntament, pensem que
no és admissible, per tant nosaltres aquí també votarem que no.
Sr. Alcalde, Carles Palau, molt bé, gràcies.
Sr. David Folguera, primer de tot explicar que també per nosaltres pujar la taxa d’escombraries
també és un debat, un debat per tothom.
Sra. Rosa Mª Buira, és una taxa molt genèrica per tothom, per tot el poble, que afecta a tothom,
a afavorits i a desafavorits.

Totes les taxes fiscals reguladores estan creades perquè recullin el cost que té per les qual han
estat concebudes, la taxa d’escombraries del 2017, ha tingut un dèficit entre la despesa i retorn
del que es recicla de 10.000 €, això aquest any, que aquest 10.000 € són els que aporta
l’ajuntament. Però això no és el greu, perquè la previsió per l’any 2018, el dèficit que puja entre
l’ingrés menys la despesa més el retorn que reciclem, són 20.000 €, per tant és el doble.
Sr. Ramon Cònsola, perdona que et talla, però és aquí al retorn on tenim el problema, no s’està
reciclant al poble, i ens estan castigant, és que els 10.000 € que demaneu és perquè no s’està
fent bé la feina.
Sr. David Folguera, per tant és el doble del d’aquest any, uns diners que si aquesta modificació
no s’aprova, els aportarà l’ajuntament, però el que ha de quedar clar, és que el diners que aporta
l’ajuntament, el dèficit econòmic que té la gestió de residus, són diners que podrien destinar-se,
com dèieu abans, a altres coses, que computen a la despesa.
La taxa d’escombraries no s’ha modificat des del 2009, i des del 2009, el tant per cent de
reciclatge també ha anat baixant, fins col·locar-se als vos del 38 % a munt i avall de reciclatge,
augmentant així les tones de rebuig, que són les que costen diners, són les més penalitzades
econòmicament, és el que costa diners, és portar el rebuig a l’abocador, no recicla’l.
Hi ha varis factors que contribueixen a aquest augment del dèficit, un és el pensament que hi ha
entre la població de que això del reciclatge no va amb nosaltres i que ja fem prou, la
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Sr. David Folguera, però al final són les previsions que ens fan les que ens porta aquí. També
tenim molt clar que si això no s’aprova, això ho assumirà l’ajuntament, el que no farem és no
pagar-ho. Així de clar.

desinformació que té la població del retorn econòmic que existeix pel producte reciclat, per lo bé
que reciclem, i que dóna aquesta sensació d’indiferència.
L’augment també del preu del servei de la recollida que és una cosa que també s’augmenta i
sobre tot l’augment de tona que no es recicla, i que per tant entra a l’abocador, que és aquí on
van els tiros al final.
Amb aquest augment del 5 % de la taxa del rebut d’escombraries no arribem ni de bon tros a
recuperar els 20.000 € de dèficit que se’ns dona per l’any següent, però volem també un vot de
confiança a la població, perquè per arribar als 20.000 € de dèficit hauríem d’augmentar un 16 %
el rebut d’escombraries, però volem donar un vot de confiança a la població en el poder i volem
reciclar més i iniciar tot un seguit de campanyes per a que això sigui possible, una campanya que
avui mateix comença a publicar els números efectius, els números reals que són tant la despesa,
com els ingressos, com el retorn que sortia a la contraportada de la revista del poble, que s’ha
repartit per les llars, i que continuaran també amb accions més concretes, i altres actuacions que
encara s’han de determinar, però amb l’objectiu que serà conscienciar dels beneficis si reciclem
més i millor, ja sigui mediambiental o econòmicament.
Per tant al final, el nostre debat, també és important, ja sabem que podem pagar els 20.000 €
aquests, però és evident que la gent ha de saber que l’ajuntament té una despesa de 20.000 €
més que la brossa no és el mateix que costa. Al final el debat també el vam tenir nosaltres, ja
sabem que si això no s’aprova, l’ajuntament ho aportarà, perquè això s’ha de pagar, però també
hem de conscienciar a la gent dels beneficis que hi ha en reciclar més i millor, si no es recicla
més hauràs de pagar més. Una mica és aquest el debat, són temes molt complexos, debats al
Consell Comarcal pel tema dels contenidors soterrats, és el millor model per tal de dipositar la
brossa, però no és el millor model per l’efectivitat alhora de reciclar.

Sr. Ramon Cònsola, jo amb això discrepo, perquè el porta a porta a Cervera el van fer, hi ha unes
illes perifèriques on la gent, des de la ventanilla del cotxe la gent tira la basura, i creen un
problemón immens, problemes de rates, problemes de no reciclatge, perquè allí ho barregen tot,
el porta a porta està molt bé, en llocs on no hi ha animals que van pel carrer, no hi ha gats, no hi
ha rates... però a les poblacions com la nostra, que tenim el món rural molt a prop dels carrers,
fas el porta a porta, i et pots trobar que davant de la porta hi hagi tot un escampall d’orgànica; si
tiren les botelles no hi ha problema. I això s’ha de valorar molt, per aquest aspecte.
Sr. David Folguera, els contenidors soterrats són el millor model.
Sr. Ramon Cònsola, jo tinc família a Cervera i allí van fer el porta a porta, estan pensant de
canviar-ho perquè aquella illa els hi trenca el cap, la gent al final no recicla bé, arriben amb una
bossa que hi ha de tot i ho tiren allà. Com dius molt bé, això ja és amb la consciencia de la gent.
El reciclatge més perfecte, és el que feien les padrines i padrins abans, perquè resulta que la
basura, i triaven si les peles de patates anaven als tocinos, tot anava amb cartró no hi havia
plàstic, per tant pràcticament no es tirava res a les basures.
Sr. Antonio Rispa, jo penso que algo contraproduent, jo he parlat amb algú que m’ha dit, com
pugin les basures, no reciclaré res, hi ha gent que són molt, encara serà pitjor.
Sr. Alcalde, Carles Palau, una de les coses quan ens vam plantejar aquesta pujada no era
recaptar més, perquè és el que diu el David, per cobrir la despesa hauríem de proposar una
pujada del 16 %, és precisament crear el debat i sobretot que la gent estigui informada que amb
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Els pobles que reciclen millor, són els que fan porta a porta, tots ho sabem, perquè són productes
nets que arriben, però no són alhora de treure la brossa de casa.

el que paga no es paga tot el servei de basures, que ells ho acaben pagant indirectament,
perquè amb la resta d’impostos que entren a l’ajuntament estem pagant aquest dèficit de les
basures, que no estiguin com “enganyats” que no es pensin que amb el que paguen ja hi ha de
sobres. Tots hem sentit dir que les basures són molt cares. Per pagar el que costen haurien de
ser més cares.
Els problemes, que tu Ramon ja ho has dit al principi, quan es va començar amb el sistema
actual, el percentatge de reciclatge era bestial, superior al 50 %, però amb els anys ha anat
baixant, no se si ens hem anat relaxant, si la gent s’ha anat cansant del tema o que, hi ara estem
amb uns nivells de reciclatge que el retorn econòmic que havíem tingut fins ara ha desaparegut,
la previsió per l’any que ve, si no em falla la memòria és de 29.000 € i la previsió per aquest any
és de 31.000 €, és a dir aquest any la previsió és que ens paguin 31.000 € per la nostra merda,
per la merda neta, perquè quan tirem dins la bossa de vidre, plàstics i menjar aquella bossa ja no
val, allò ens penalitza, i el que ens interessa és que el reciclatge sigui net, com més net sigui,
com més percentatge de reciclatge net, més retorn tindrem, i sobretot si passem del 25 %, crec
recordar, encara hi ha un plus, una bonificació. I el problema és aquest d’una època que s’havia
reciclat molt i bé, ara estem arribant a una època que s’està reciclant poc i malament.
Això li sumem en que la Generalitat ha marcat un augment de la taxa per tonelada que entra a
l’abocador, lo que tirem al rebuig va directe a l’abocador, i llavors la Generalitat ja ha marcat que
d’aquí al 2020 aquesta taxa pujarà a 50 € per tona, ara estem en 30 € per tona. Per un cantó
tenim que es puja la taxa per tona que entra a l’abocador i per l’altra que ingressem menys
perquè estem fent un reciclatge més brut o més dolent, la distància que recapta l’ajuntament i el
que costa va augmentant.

Sr. Miquel Amorós, només afegir que és lògic i normal, com dius Antonio, que la gent tingui la
idea aquesta de que ja paguem prou, i inclús a mi m’han dit, és que pel que paguem jo no
reciclo, i gent que fa el comentari que tot va al mateix lloc, de comentaris d’aquests hem sentit,
crec que hem de ser conscients que al final si reciclem malament, o ho pagarem perquè pujarem
la taxa i ho pagarem a través de la taxa, al final ho pagarà el poble, perquè si ho paga
l’ajuntament ho pagarà el poble. Llavors ho estem pagant igual, s’hauria de canviar aquesta idea
de no reciclo, perquè ja paguem prou a intentem reciclar millor per cobrar més, perquè la taxa tan
aviat pot pujar com baixar, hauríem de perseguir aquest objectiu, una mica entre els que estem
aquí o amb altres punts d’informació poder anar dient-ho a la gent, la idea és aquesta, poder
arribar a aquest punt, de pensar la taxa o el que paga l’ajuntament, no depèn de ningú més que
de nosaltres.
Sra. Rosa Mª Buira, un comentari del que has dit tu David, el porta a porta, no és la solució
meravellosa i sinó parla amb la gent del Pallars que estan fins dalt i una mica més de la recollida
aquesta, i a més en una zona principalment turística i els problemes que comporta el porta a
porta són importants i el que està passat és que aquests contenidors de la perifèria, doncs estan
arrebossar de tot, i això no és la solució.
Penso que el que hem de fer és fer una mica de pedagogia entre tots, vosaltres que sou un equip
de gent jove i amb idees, el que heu de fer és forçar una campanya, una adreçada a la gent gran
i penso que la més efectiva, encara que és a llarg termini, és l’adreçada als nens petits, a la
canalla, perquè no hi ha res més efectiu que un nen a casa que li digui a la mare aquesta llauna
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L’objectiu principal de presentar aquesta proposta era això, ser conscient i fer públic de que ja
sigui directament amb la taxa o indirectament amb la resta d’impostos municipals, la estem
pagant aquesta basura, podem considerar que és cara o no ho és, jo personalment també crec
que cara ho és, i sobretot si la comparem amb altres municipis, però és que tot i així no arribem a
pagar el que realment val.

l’has de tirar al contenidor groc, perquè si la tires a l’altre no reciclem bé, i aquí és on hem
d’incidir, la gent gran entenem unes coses, la gent petita ho entén d’una altra manera, i aquí és
on hem d’apretar fort. Aquí és on hi ha feina important, és ensenyar als nens petis, on s’han de
tirar, perquè ells no callen, no callen fins que fan creure al pare o a la mare.
Sr. Ramon Cònsola, jo crec que la gent gran són els que ho saben fer més bé, perquè venen
d’una època que reciclaven, i penso que la Rosa ho ha dit molt bé, tot el que s’ensenya a les
escoles, després quan ets gran ho aprofites, com menjar fruita o algun altre tipus d’alimentació.
La gent gran penso que són, i ho dic per experiència, són gent que en aquest tema estaven molt
ben educats, perquè ho feien quan eren joves.
Sr. David Folguera, una altra cosa que no he comentat, l’ordenança aquesta de la taxa, es va
crear al 2008, es van fixar uns preus, l’any següent entenc que es van reduir més diners, perquè
la gent va reciclar més, l’any següent es va rebaixar la taxa, ja es va fer rebaixar-la i des de
llavors no s’ha tocat més.
Sr. Ramon Cònsola, perquè la gent pel que sigui, i van fer un bon retorn, ens van retornar molts
diners, la gent en aquell moment ho feia molt bé, i allò va permetre baixar-la. Això és de sentit
comú, si a tu et tornen uns diners perquè s’ha fet bé, això ho ha de revertir al poble.
Sr. Alcalde, Carles Palau, pel que has comentat Rosa, em consta que el servei del Consell
Comarcal, el departament de Medi Ambient, començarà una campanya, la setmana que ve.

Votacions
Es sotmet a votació la proposta, aquesta es rebutja per majoria absoluta dels membres
assistents de la corporació (5 vots a favor del grup municipal de BM-AM, 5 vots en contra del
grup municipal de CDC i 1 vot en contra del grup municipal PPC).
Sr. Alcalde, Carles Palau comenta que a continuació, passem a debatre la moció presentada, si
us sembla bé la llegeixo i després cada un podrà exposar el que vulgui.
Sr. Antonio Rispa diu que ell s’ha absté en la votació d’incloure el punt.
Sr. Carles Palau, ja ho veurem al vídeo.
PUNT D’URGÈNCIA: SETÈ.- MOCIÓ PER LA LLIBERTT DE LES PRESES I PRESOS
POLÍTICS
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Sra. Rosa Mª Buira, en principi hi ha un projecte per començar a partir del gener, a les escoles, a
les activitats de dinàmica que diem, el que passa és que aquestes activitats de dinàmica
comarcal, si acullen les escoles que voluntàriament ho volen. Hi ha escoles que si que tenim
tradició de que aquest aspecte el vetllem i el cuidem molt i cada any treballem, els comptes del
reciclatge i tota una sèrie de coses, i venen la gent del Consell Comarcal, també com Escola
Verda i una sèrie de coses, i hi ha altres escoles que aquest tema el tenen una mica més
aparcat, llavors penso que des d’aquí l’ajuntament també es podria incidir una mica en fer
campanya dirigides a diferents franges d’edat. Felicitant a la gent gran, si ho fan realment molt
bé, animant a la forquilla del mig a que siguem més curosos, i als nens incentivar-los perquè
realment són el futur del reciclatge.

EXPOSICIO DE MOTIUS
Avui dijous 2 de novembre l’Audiència Nacional ha empresonat el vicepresident Oriol Junqueras i
els consellers del govern legítim de Catalunya Carles Mundó, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi
Turull, Meritxell Borràs, Josep Rull i Joaquim Forn. Avui empresonen el govern legítim de
Catalunya per obeir el mandat popular sorgit de les urnes i per defensar unes idees polítiques.
Volen empresonar la democràcia, però no saben que és impossible empresonar la llibertat. No
saben que és impossible empresonar tot un poble.
El passat dilluns 17 d’octubre, la justícia espanyola va empresonar els presidents d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, i de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va
judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant to els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar una
línia vermella en qualsevol democràcia a l’Europa del segle XXI. Empresonar persones per
manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en greu
risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després de
lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres... Avui, per
sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; que
persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat democràtic al món
que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que dicti les
notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i
de manifestació.

Empresonar representants legítims del govern de Catalunya i de la societat civil forma part de
l’estratègia de l’Estat per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L’objectiu final és
desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
Per tots aquets motius, l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell proposa i aquest adopta els següents
ACORDS:
Primer. Exigir la llibertat immediata del vicepresident Oriol Junqueras i els consellers del govern
legítim de Catalunya Carles Mundó, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull, Meritxell Borràs,
Josep Rull i Joaquim Forn i dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i
d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Segon. Reconèixer el govern de Catalunya sorgit de les urnes el 27 de setembre del 2015 com
el govern legítim de Catalunya, així com el Parlament de Catalunya sorgit de les mateixes com a
l’únic representant legítim del poble de Catalunya.
Tercer. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els
tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les
persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
Quart. Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol.
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Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que vulnerin
els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és còmplice d’aquesta
vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.

Cinquè. Demanar a les institucions europees que no continuï donant l’esquena a Catalunya
davant accions pròpies d’una dictadura.
Sisè. Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a
l’Oficina de l’Art Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels
Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.
Bell-lloc d’Urgell, 2 de novembre de 2017”
Intervencions
Sr. Alcalde, Carles Palau, voleu comentar alguna cosa Antonio?
Sr. Antonio Rispa, jo comento que em sap molt greu que posin algú a la presó, però també em
sap molt greu que no es compleixi la llei, jo no sóc jutge per saber si han fet bé o malament, el
que no està bé és que estiguin a la presó. Això ho decidirà, no sé qui ho decidirà, els jutges
suposo. No puc dir si ho trobo malament o bé. Això ho ha de dir el jutge. A la presó no
m’agradaria ser-hi, indiscutiblement. Jo vaig estar a la presó, i vaig sortir amb sou, vaig estar cinc
mesos, de preventiu, quan vaig sortir de judici vaig sortir amb sou; la justícia no perquè siguin
polítics, pot influir, però jo no era polític ni era res i em va passar, i això va ser l’any 80. A mi no
m’agrada que hi vagi ningú, però també veig que les lleis s’han de complir. També sabien que
podia passar.
Sra. Nadir Castells, hi ha que no les compleixin, com el cas Gürtel, i viuen d’això.
Sr. Antonio Rispa, per això hi ha la justícia, jo amb això no hi dic que no.

Sra. Rosa Mª Buira, pensem que és una situació molt lamentable, és un atemptat contra la
democràcia, molt directe i molt frontal, i esperem que algú els faci entendre a aquesta gent, que
estan vulnerant la legalitat, tot i que ells s’emparen amb la llei i aquesta és una evidència més de
que és dissortadament la llei la que fa interpretacions, interpretacions tant dures com la que
estem vivim avui, per tant des del grup de Convergència, totalment en contra del que ha passat
avui i del que passarà els propers dies, esperem que això continuï, no ho desitgem ni molt
menys, però molt dissortadament creiem que la cosa no s’ha acabat aquí, l’únic que volem
demanar és això, que hi hagi algú que faci posar el seny a aquesta gent i tornem a la normalitat,
per tant totalment a favor d’aquesta moció, i esperem que sigui la última moció que haguem de
fer en aquest sentit.
Sr. Ramon Cònsola, jo voldria que, ja que heu presentat vosaltres la moció, “ Les idees són la
llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI”, no ha sigut tota la vida, les
idees han sigut la llibertat més grans dels homes i les dones d’abans, d’ara i de després, és a dir
del segle XIX, XVIII, XVII, ha sigut al llibertat de sempre les idees, no ha sigut al llibertat d’idees;
ara si ho voleu treure ho trèieu i sinó, només faig aquest incís.
Sra. Nadir Castells, crec que es refereix a que ara estan protegides legalment, “després de lluites
incansables de persones anònimes”.
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Sr. Alcalde, Carles Palau, grup de Convergència voleu dir algo?

Sr. Ramon Cònsola, si d’acord però les idees sempre han sigut sinònim de llibertat, una altra
cosa serà ara, a la presó hi ha una sèrie de persones per les seves idees, les han empresonat,
per tant no deuen estar protegides, que estan a la presó, ara jo només faig aquest incís. Al segle
XVII al segle XVIII, sobre tot al segle XIX les dones van entrar en lluita pels seus drets, van morir
moltes dones per això, eren les seves idees, ara al segle XXII, suposo que passarà el mateix. Ara
feu el que vulgueu.
Sr. Alcalde, Carles Palau, llavors ho deixem redactat “Les idees són la llibertat més gran que
tenen els homes i les dones després de lluites incansables”.
Sr. Ramon Cònsola, aquesta és la realitat.
Sr. David Folguera, és una mostra més de la deslegalització de la política, ordres més polítiques
que no judicials, mig govern que avui ens han empresonat, doncs ha estat escollit
democràticament pels catalans i les catalanes, un mandat clar que després de fer un referèndum
i per tant proclamar una independència, per tant tots teníem clar que votàvem en aquelles
eleccions del 27 de setembre i teníem clar també el que anàvem a votar el dia 1 d’octubre, i són
els fets que han fet que uns interpretin les llei d’una manera, i que s’han saltat la llei, tothom
entén la llei com a pròpia i del seu país, per tant nosaltres interpretem com a govern legítim el
nostre govern, per tant les lleis nostres, i crec que hi haurà un dia que no podrem més i que els
treure’m d’allí i que no ho perdonarem mai.
Votacions
Es sotmet a votació la moció, aquesta s’aprova per majoria absoluta dels membres assistents de
la corporació (5 vots a favor del grup municipal de BM-AM, 5 vots a favor del grup municipal de
CDC i 1 abstenció del grup municipal PPC).

Vist i plau
L’Alcalde
Carles Palau Boté

Secretària interventora
Elena Bergés Martín
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No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-dos
hores i quaranta-cinc minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.

