09/15-ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del 08 de juliol de 2015
Reunits a la Sala de Plens de la Casa Consistorial essent les vint-i-dues hores del
dia 8 de juliol de 2015, hi són a la sessió els següents membres;
REGIDORS I REGIDORES ELECTES
Carles Palau Boté
Miquel Amorós Folguera
David Folguera Casas
Nadir Castells Gené
Rosa Mª Romà Navarro
Ramon Cònsola Palau
Miquel Campas Pla
Montserrat Segura Basela
Jaume Amorós Bonet
Rosa Mª Buira Castell
Antonio Rispa Fàbrega

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

Comprovat el quòrum necessari per celebrar la sessió. Actua com a Secretària
la Sra. Pilar Casanova Navarro qui dóna fe de l'Acte.
La Sra. Buira comenta que hi ha les càmeres, i si la gravació del ple es farà
avui.
L’Alcalde contesta que si, que es farà igual que l’altre dia.
La Sra. Buira diu que el grup de CDC juntament amb el PP, reiteren la
demanda que van presentar dilluns al registre de l’Ajuntament i demanen que
es paralitzi la gravació del ple, fins que quedi clar que les gravacions dels plens
tal i com es fan a Bell-lloc no incompleixen cap normativa legal.
El Sr. Palau contesta que aquest no es un punt de l’ordre del dia, la sol·licitud
que van fer te un defecte de forma que només està signada per un partit polític
i avui al migdia ha signat la resposta demanant que el segon partit polític la
signi o no i quan l’hagi signat la prendran en consideració, mentrestant com que
no compleix tots els requisits no la pot tenir en conte.
La Sra. Buira comenta que la sol·licitud està demanada, però que li fan la
sol·licitud públicament, saben que no consta a l’ordre del dia per tot i així,
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donades les circumstàncies demanen a la secretària que consti en acta, que el
Sr. Alcalde s’ha negat a paralitzar la gravació del ple, i a més a més que totes
les qüestions legals que es puguin derivar de tot això siguin responsabilitat de
l’Alcalde i de l’equip de govern i que la resta de membres de l’Ajuntament així
com la secretària quedin alliberats d’aquesta responsabilitat.
La Sra. Buira diu que volen presentar un punt amb caràcter d’urgència, el fet de
presentar un punt amb caràcter d’urgència no es que estiguin incomplint la
legalitat ni que facin cap cosa estranya, el que vol dir això es que la legislació
ho permet, la secretària ja ho sap, la normativa l’article 106 del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril diu que els grups municipals legalment
constituïts, ells son un grup municipal legalment constituït, poden presentar
propostes de resolució al ple i perquè es puguin debatre i votar el mateix dia.
Només hi ha una condició per a que es puguin votar i debatre i es que la
majoria del ple aprovi que aquest punt te caràcter d’urgència, llavors el grup de
CDC i PP presenten la següent proposta:
-

Proposta d’aprovació de la creació de la Junta de Govern Local. Senyora
secretària demanen per tant passar a votació aquest punt, si realment
consideren que es un punt d’urgència.

El Sr. Palau, contesta que aquest es un punt de l’ordre del dia.
La Sra. Buira contesta que es un punt de l’ordre del dia, te unes lleugeres
modificacions.
La secretària contesta que alhora de debatre el punt de l’ordre dia, diguin el
que ells consideren.
L’Alcalde diu que aquest punt de l’ordre del dia es una proposta, i es pot
debatre.
El Sr. Consola diu que a la seva proposta acoten els punts del decret.
El Sr. Palau contesta que el decret el signa l’alcalde.
La secretària entén que el que proposen ja està a l’ordre del dia, i si ells
consideren que l’han de debatre amb la seva proposta ho facin, i l’equip de
govern farà el seu i s’haurà de votar.
El Sr. Consola diu que es pot arribar a una postura intel·ligent i no arribar a
votar en contra, i no arribar a quedar-se sense Junta de Govern.
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La Sra. Buira diu que el format es exactament el mateix i l’únic que canvia es
algunes de les funcions.
El Sr. Folguera creu que no son decisions que s’hagin de prendre en cinc
minuts que es poden debatre i que si s’han d’aplaçar es farà, i no passa res.
La secretària diu que la proposta que presenta l’equip de govern, les
delegacions de funcions son competència de l’alcalde i en cap cas ha delegat
res que sigui competència del ple.
El Sr. Palau contesta que les competències que es deleguen son seves, son de
l’alcalde, es a dir estan entrant en una negociació tipo, que si no accepta les
condicions que volen ficar condicionat al que jo lliurament he de fer, votaran en
contra de la Junta de Govern.
El Sr. Consola diu que no cal ficar-se tan dramàtic, que l’únic que volen es que
el punt de “Desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el
Pressupost aprovat”, aquest que es tregui, perquè això ho ha de fer l’alcalde
com sempre s’ha fet.
El Sr. Palau contesta que ell decideix que ho faci la Junta de Govern.
El Sr. Consola diu que es responsabilitat de l’alcalde, i també l’altre punt de
“Ordenar la incoació de l’expedient de crèdit extraordinari o suplement de
crèdit”, sempre s’ha fet per decret, i els altres punts creuen que es normal o
que es treballi amb la Junta de Govern.
El Sr. Palau li pregunta si es conscient d’una cosa, que ell ara podria jugar brut,
i juga brut acceptant la proposta, accepto els dos punts, llavors votarien a favor,
creu, i ell demà pot fer un altre decret transferint les competències de la Junta
de Govern, li estan demanant una cosa que no te sentit i coaccionant la
llibertat que te l’alcalde per decidir com dirigeix el govern.
El Sr. Consola diu que els ajuntaments sense Junta de Govern han funcionant
fins ara.
El Sr. Palau contesta que molts en tenen, i molts juristes la recomanen. Fa deu
dies que tenen a les seves mans el decret amb les competències que vol
delegar a la Junta de Govern, l’han pogut estudiar i no troba just ni coherent
que a darrera hora vinguin amb aquestes modificacions quan es podien haver
trobat abans i parlar.
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El Sr. Consola diu que els ajuntaments funcionen amb Junta de Govern com
sense, i creuen que aquests dos punts s’ha d’ocupar l’alcalde, i els altres els
pot transmetre a la Junta de Govern, i no estan coaccionant a ningú ni cap cosa
estranya, que es el que s’ha fet sempre pel funcionament de l’Ajuntament.
El Sr. Palau li pregunta si es conscient de que la llei diu que hi ha unes
competències que es poden delegar i altres que son indelegables, i li pregunta
si creu que aquesta llei està mal feta.
La Sra. Buira diu que d’això no han parlat.
El Sr. Palau diu que tot el que faci la Junta de Govern es com si ho fes
l’alcalde, que tard o d’hora han de donar comte al ple, i si a més a més si ho fes
tot per decret d’alcaldia, nomes s’assabentarien cada tres mesos quan fessin
ple ordinari, en canvi si fan Junta de Govern, estan obligats abans de deu dies
a passar acta d’aquestes juntes. Ells estaran al corrent cada deu dies del que
ha fet la Junta de Govern, i de l’altra manera estarien tres mesos en un ple.
Abans s’havia gestionat l’Ajuntament d’una manera, i la seva manera de pensar
es confiar i compartir amb el seu equip, i que la llei li permet fer-ho.
La Sra. Buira diu que hi ha hagut altres equips de govern que han funcionat
diferent, les dacions les han pres consensuant, i decidint entre tots, però
després que assumeix les responsabilitats es l’alcalde qui en definitiva es
potser el que li toca mes part de responsabilitat, i en aquest cas la gestió que
proposen es que l’alcalde ho comparteix tot, la gran responsabilitat la delega a
la junta.
El Sr. Palau contesta que totes no, que només ha cedit una quarta part a la
Junta de Govern, i no rebutja aquesta responsabilitat, i continua dient que han
tingut dies per parlar-hi.
El Sr. Palau pregunta al grup del PP si vol dir alguna cosa.
El Sr. Rispa diu que creia que acceptarien treure aquests dos punts i
l’aprovarien.
El Sr. Palau diu que fa un recés de cinc minuts. S’aixeca la sessió.
El Sr. Palau torna a reprendre la sessió, no entraran a l’ordre del dia la
proposta, i automàticament anul·len aquestes dues delegacions del decret:
“Desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat”.
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“Ordenar la incoació de l’expedient de crèdit extraordinari o suplement de
crèdit”.

1r.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL I DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
D’ALCALDÌA A LA JUNTA.

123/2015
DECRET D’ALCALDIA.
Atès que , de conformitat amb 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local, en relació amb l'art. 48.1 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,Junta de Govern és obligatòria en els Municipis amb
població de dret superior a 5.000 habitants i, en els de menys, quan així ho
disposi el seu Reglament Orgànic o així ho acordi el Ple de l'Ajuntament.
Atès que l'article 54.2 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,
determina que la Junta de govern local és integrada per l'alcalde i un nombre
de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests nomenats i separats
lliurement per l'alcalde, el qual n'ha de donar compte al Ple, i l’article 54.3
estableix que correspon a la Junta de govern local l'assistència a l'alcalde en
l'exercici de les seves funcions i les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan
municipal li deleguin i les que li atribueixin les lleis.
Considerada la conveniència de l'existència de la Junta de Govern Local com
a òrgan d'assistència a l'Alcaldia en l'exercici de les seues atribucions, alhora
que pot afavorir la participació dels regidors en la presa de decisions,
RESOLC
Primer.- Proposar al Ple de l’Ajuntament la creació de la Junta de Govern Local
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, prevista a l’article 20, 1 b) y 23 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, i els articles
35.2 d) y 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals.
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Segon.- Nomenar membres de la Junta de govern local, sota la presidència de
l'alcalde, els següents regidors:
- Sr. David Folguera Casas
- Sr. Nadir Castells Gené
- Sr.Rosa Romà i Navarro
Tercer.- Fer constar que també assistiran a les sessions de la Junta de
Govern, atesa la seva responsabilitat en l'Equip de Govern, amb veu però
sense vot, el regidor Sr Miquel Amorós Folguera.
Quart.- Determinar que la Junta de govern local, la competència bàsica de la
qual és donar assistència i assessorament a aquesta alcaldia en l'exercici de
les seves atribucions, ostentarà, també, per delegació d'aquesta alcaldia, les
competències següents, d'acord amb els apartats de l'article 53.1 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:







Dirigir, inspeccionar e impulsar els serveis i obres municipals.
Aprovar les bases de les proves per la selecció del personal i per als
concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions
complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
Aprovació d’operacions de tresoreria sempre que no superin el 15% dels
ingressos liquidats per operacions corrents del darrer exercici liquidat.
Atorgar les llicències ambientals d’acord amb el que disposi la normativa
sectorial.
Aprovar els projectes d’obres i serveis que siguin competència de
l’Alcalde.
Acordar la imposició de sancions, per infraccions de les ordenances
municipals o de normativa sectorial, quan la potestat sancionadora
estigui atribuïda a l’Alcalde.

Cinquè La junta es constituirà cada quinze dies, els primers i tercers dimarts de cada
mes, de 14 a 15 hores, en sessió ordinària.

Sisè L’eficàcia dels apartats anteriors resten condicionats (condició
suspensiva) a l’aprovació de la creació de la Junta de Govern Local pel Ple de
l’Ajuntament.
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Setè Donar compte d'aquesta resolució en el primer Ple que se celebri i
publicar-la al BOP."
D’aquest decret es donarà compte al proper Ple de l’Ajuntament.

2n.- PROPOSTA APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
Tal i com determina l'article 20.1, apartat b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), "La Comissió de Govern
(actual Junta de Govern Local) existeix en aquells municipis amb població de
dret superior als 5.000 habitants i en els de població inferior, quan així ho
disposi el ROM o així ho acordi el Ple". En idèntic sentit, els articles 48.1-b), del
Dl. 2/2003, de 28 d'abril, TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
(TRLMRLC) i 35.2-d), del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals (ROF) (RD 2568/1986, de 28 de novembre).
Vista la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització
del govern local, on s’exposa la necessitat de canviar la denominació de l’òrgan
col·legiat Comissió de Govern pel de JUNTA DE GOVERN LOCAL, a efectes 1
de gener de 2004, per acord de la mateixa de data 23 de gener de 2004 es fa
efectiu aquest canvi de denominació.
Conforme allò que s’assenyala a l’article 23 de la LBRL, a l’article 52 del ROF i
l’article 54.1, del Dl. 2/2003, de 28 d'abril, TRLMRLC, la Comissió de Govern
(actual Junta de Govern Local), atesa llur naturalesa d'òrgan col·legiat, s'integra
per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal
d'aquests, els quals són nomenats i separats, lliurement, per l'Alcalde.
A la Junta de Govern Local li corresponen les facultats d'assistència permanent
a l'Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions, i l'exercici de totes aquelles
competències que el propi Alcalde i el Ple, en el seu cas, li confereixin, amb les
limitacions que els articles 21.3 i 22.4 de la LBRL i articles 52.4 i 53.3, del Dl.
2/2003, de 28 d'abril, TRLMRLC.
Considerant que l’existència de la Junta de Govern Local ha de possibilitar una
major eficàcia i coordinació en la presa de decisions i per tant, suposarà un
millor funcionament de la Corporació municipal.
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Vista la Resolució d’Alcaldia de núm.123 de 2 de juliol de 2015 , per la qual es
nomena els membres que han de formar la Junta de Govern Local i es delega
competència a la mateixa.
En virtut, doncs, de quant s'ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Constituir, en el sí de l'Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, la Junta de
Govern Local, com a òrgan col·legiat, el qual s'integrarà per l'Alcalde i tres
regidors, no superant el nombre d’aquest al terç del nombre legal de membres
d'aquesta Corporació.
De la composició de la Junta de Govern Local i de les facultats delegades per
l’Alcaldia, segons Resolució núm.123 /2015 , se n’ha donat compte en aquesta
sessió plenària, i es publicarà al B.O.P., sense perjudici de la seva efectivitat a
partir del dia següent de la signatura de la mateixa.
Segon.- La Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat, gaudirà de les
facultats següents:
-A- L'Assistència permanent a l'Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions.
-B- L'exercici de les competències que l’Alcaldia, de forma expressa li ha
delegat, les quals s’han materialitzat, en el seu cas, mitjançant Decret.
-C- L'exercici de les competències que el Ple, de forma expressa, li delegui en
qualsevol moment.
Tercer.- Els acords que adopti la Junta de Govern Local en relació amb els
assumptes o matèries objecte de delegació, gaudiran d'idèntic valor que
aquells acords que dicti l’Alcalde o el Ple en l'exercici de les atribucions no
delegades, i per tant posaran fi a la via administrativa en els termes de l’article
52 de la LBRL i amb els efectes previstos a la Llei 30/1992 de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Quart.- Els presents acords seran objecte de publicació al BOP, sense perjudici
de la seva eficàcia a partir del dia següent a la seva signatura.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
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Feta la votació:
S’aprova per unanimitat.
3r.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
INDEMNITZACIONS ALS REGIDORS.

DE

LES

RETRIBUCIONS-

Un dels drets dels membres de les Corporacions locals, entre d’altres es el
poder percebre les retribucions i/o indemnitzacions per l’exercici del seu
càrrec.
Els membres de la corporació que desenvolupin els seus càrrecs amb
dedicació parcial per realitzar funcions de presidència, vicepresidència o
ostentar delegacions, o desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin,
percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva a aquestes i, en aquest
cas, seran igualment donats/des d’alta en el règim general de la Seguretat
Social en aquest concepte, i la corporació assumirà les quotes empresarials
que corresponguin.
Les esmentades retribucions no podran superar en cap cas els límits que es
fixin, si s’escau, en les Lleis de pressupostos generals de l’Estat. En els acords
plenaris de determinació dels càrrecs que porten aparellada aquesta dedicació
parcial i de les retribucions d’aquests, es contindrà el règim de la dedicació
mínima necessària per a la percepció de les esmentades retribucions.
Només els membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni
dedicació parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part, en la
quantia assenyalada pel Ple.
Els membres de la corporació tindran dret a percebre indemnitzacions per les
despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, segons les normes
d’aplicació general en les administracions públiques i les que com a
desenvolupament d’aquestes aprovi el Ple.
D’acord amb el Pressupost aprovat per la Corporació. per l’exercici 2015, i
d’acord allò que disposa la Disposició addicional norantena de la Llei 22/2013,
de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat, que fitxa, el límit
màxim total que poden percebre com a retribució els membres de les
Corporacions Locals, en funció de la població de cada municipi. La Disposició
Transitòria Desena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
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sostenibilitat de l’Administració Local. i la Llei de Bases de Regim Local, així
com la Llei Municipal de Catalunya.
Es proposa al Ple els següents imports per indemnitzacions i retribucions:
RETRIBUCIONS.Amb concepte de dedicació parcial (+/-25%);
- CARLES PALAU BOTE. La retribució serà de 1.000,00 euros/mes nets.
-MIQUEL AMOROS FOLGUERA. La retribució serà de 400,00
euros/mes nets.
Les quotes a la Seguretat Social, a càrrec de la Corporació seran les fitxades
per la mateixa Tresoreria de la Seguretat Social, en funció d’aquesta dedicació.
Que suposa segons la normativa establerta per retribució , menys del 25%.
INDEMNITZACIONS.Assistències a Plens, a raó de 125 € nets per tots els regidors que
tinguin el dret a la indemnització per assistència.
Assistència a les Juntes de Govern Local , 125 €, pels membres de la
junta de govern, que tinguin dret a d’indemnització per assistència.
La retribució serà per juntes ordinàries, que seran cada 15 dies, els dimarts,
primer i tercer de cada mes a les 14 hores.
Els quilometratges es pagaran a raó de 0’28 €/Km.
No obstant, la Corporació acordarà allò que cregui oportú.
La Sra. Buira pregunta si han fet un càlcul aproximat de les retribucions de
cada regidor i si l’alcalde contarà també les retribucions per assistència a plens
i comissions.
El Sr. Palau contesta que no, que si tenen retribució parcial no poden cobrar
per assistència a plens o a comissions, i el càlcul en general es el mateix
computat a l’any 2014.
Feta la votació:
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S’aprova per unanimitat.

El Sr. Palau comenta que el proper punt de dia, ve donat a que com ara hi ha
dos dedicacions parcials, les retribucions surten del capítol 1 que son despeses
personals i les retribucions per assistència a òrgans col·legiats surten del
capítol 2 i es mou la quantiat d’un capítol a l’altre.

4t.- DONAR COMPTE DEL DECRET 124/2015
DECRET D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT Nº 2/2015 DE MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA PER A L'EXERCICI 2015
Segons la Base 10a. De Bases del Pressupost de l’exercici 2015, aprovat
en sessió extraordinària el 22 de gener de 2015.
“Quan hagi de realitzar-se una despesa aplicable a una aplicació el crèdit de la
qual sigui insuficient i resulti possible minorar el crèdit d’altres aplicacions
corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantia
total del Pressupost de Despeses, s’aprovarà un expedient de Transferència de
Crèdit.
L’aprovació dels expedients de transferències de crèdit entre aplicacions de la
mateixa política de despesa, o quan afecten crèdits de personal, correspon a la
Presidència, si es refereixen al Pressupost de la Corporació, o de la
Presidència de cada Organisme Autònom quan afecten els seus Pressupostos.
En tot cas, les transferències de crèdit estaran subjectes allò que disposa
l’article 180 del TRLHL.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la Modificació Pressupostària
2/2015 de Transferència de Crèdit, considerant l'informe de la Intervenció ,
atribucions conferides en les Bases d'Execució del vigent Pressupost i d’acord
allò que disposa els articles 179 i 180 del Reial decret 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladores de les Hisendes Locals i
en els articles 40 i 41 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
RESOLC:
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Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de Modificació Pressupostària 2/2015
del exercici 2015, d'acord amb el següent detall:
Transferències de Crèdit (Augment)
Orgànica

Per
Programa

Econòmica

Denominació

9120

10000

Retribucions bàsiques
Total TCA.......

Import
9.953,72
9.953,72

Transferències de Crèdit (Disminució)
Orgànica

Per
Programa

Econòmica

Denominació

9120

23300

Assistència Òrgans Col·legiats
Total TCD.......

Import
-9.953,72
-9.953,72

Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present Resolució en la
primera sessió ordinària que aquest celebri.
Tercer.- En relació amb l'article 113 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, contra aquest acord, els interessats podran
interposar recurs Contenciós – Administratiu en la forma i terminis establerts en
la seva jurisdicció.

5è.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA Nº 3/2015 DEL EXERCICI 2015

L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que
afectin a les despeses o ingressos de les Entitats Locals es sotmetrà als
principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la
normativa europea, i de conformitat amb allò que preveuen els articles 3, 4, 11,
12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
De conformitat amb el que es disposa en 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
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Hisendes Locals, i en l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, es proposa al Ple el següent acord;
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2015,
del pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb
mes ingressos dels previstos inicialment, d’acord amb el següent resum :

Modificació
Suplement de
Crèdit

Modificació

Modificació
Augment
Previsions Inicials

Modificació

Org.

Org

Augment de Despeses
Prog. Eco. Vinc.
Denominació
9200 21600
Manteniment
Equips
Processos Informació

Import
12.000,00

Total Augment

12.000,00

Disminució de Despeses
Prog. Eco
Vinc
Denominació
Total Disminució

Import
0,00

Org.

Org.

Augment d’Ingressos
Eco.
Denominació
76101 SUBVENCIO
DPL
MILLORA
SEGURETAT IMFORMATICA
Total Augment

Disminució d’Ingressos
Eco.
Denominación
Total Disminució

Import
12.000,00
12.000,00

Import
0,00

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el citat termini no s’hagués presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a
resoldre-les».
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No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
El Sr. Palau comenta que han rebut una subvenció de la Diputació de
12.000,00 €, per manteniment d’equips i processos d’informació i com que es
un augment dels ingressos s’ha de fer la conseqüent modificació del
pressupost.
El Sr. Consola comenta que com que la nova web i tot el tema de l’estructura
s’ha d’ajustar a la llei de protecció de dades i transparència, els tècnics
informàtics van dir que s’havia quedat obsoleta, i com que també hi ha algun
problema amb algun altre equip informàtic, es va demanar aquesta subvenció.
Feta la votació:
S’aprova per unanimitat.

6è.- PROPOSTA APROVACIO DE LES DATES DE LES FESTES LOCALS
PER A L’EXERCICI 2016.
Un cop publicada l’Ordre de les festes laborals per a l’any 2016, la Conselleria
d’Empresa i Ocupació inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals a
Catalunya per l’any 2016.
Per aquest motiu, d’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que
indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord
amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues
festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a
proposta dels municipis respectius, cal que aquest Ajuntament faci arribar les
seves propostes de festes locals per a l’any 2016.
Atès que s’ha de comunicar al Departament de Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya, els dos dies de Festa Local que preveu l’article 37.2
de l’Estatut dels Treballadors.
Atès que aquestes dues festes no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels
dies de festa oficial.
Es proposa al Ple el següent acord:
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Primer.- Proposar als Serveis Territorials de Lleida del Departament de Treball
i Indústria de la Generalitat de Catalunya els dies 29 i 30 de setembre de 2016
com a festes locals de Bell-lloc d’Urgell.
Segon.- Notificar aquesta resolució als Serveis Territorials de Lleida del
Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, per a que el
Conseller de Treball mitjançant l’Ordre pertinent estableixi les dues festes
locals.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Feta la votació:
S’aprova per unanimitat.
No havent més assumptes que tractar l’Alcalde s’aixeca dona per acabada la
sessió essent les vint-i-dues hores i quaranta-cinc minuts, que com secretaria
certifico.

Vist i plau
L'Alcalde

Secretària-interventora

Carles Palau Boté

Pilar Casanova Navarro
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