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12/17 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DEL 13 de novembre de 2017 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 12/2017  
Caràcter: Extraordinària  
Data: dijous, 13 de novembre de 2017 
Horari: de les 21:00 a les 21:34 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 
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 13 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.  
 
 
Assistència i quòrum  
 
Assistents:  
Carles Palau Boté    Alcalde, BM-AM 
Rosa Mª Romà Navarro    1a Tinent d’Alcalde, BM-AM 
David Folguera Casas    2n Tinent d’Alcalde, BM-AM  
Miquel Amorós Folguera   Regidor , BM-AM  
Nadir Castells Gené     Regidora, BM-AM   
Ramon Cònsola Palau    Regidor, CDC 
Miquel Campas Pla     Regidor , CDC 
Jaume Amorós Bonet    Regidor , CDC  
Rosa Mª Buira Castell    Regidora, CDC 
Brigit Jubillar Jové    Regidora, CDC 
Antonio Rispa Fàbrega    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 inicial, si s’escau, del projecte d’obres de reparacions de lesions al pavelló 
municipal de Bell-lloc d’Urgell  
 
2on. Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2017 
 
3er. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 3/2017 mitjançant crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit (aplicació del superàvit pressupostari) 
 
4rt. Aprovació inicial, si s’escau, la plantilla de personal per l’exercici 2017.  
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Desenvolupament de la sessió  
 
PRIMER.- 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. 
 
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.  
 
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).  
 
Per acord de Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en sessió extraordinària de data 2 de 
novembre de 2017 es va rebutjar per majoria absoluta dels regidors i regidores de l'Ajuntament 
de Bell-lloc d’Urgell la proposta d'acord d'aprovació inicial del projecte d’obres de reparacions de 
lesions al pavelló municipal de Bell-lloc d’Urgell.  
 
 
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, 
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 adopta 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. 
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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 comentar alguna cosa?  
 
Sr. Antonio Rispa, si s’ha de fer, perquè està en mal estat, i pot perjudicar a algú, per mi 
endavant, votaré a favor. 
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, molt bé, gràcies. Grup de Convergència?  
 
Sr. Rosa Buira, pensem que si és una obra necessària, perquè tot es va deteriorant, per 
nosaltres cap inconvenient que es repari el pavelló i s’estalviï el màxim de diner possible. 
 
Sr. David Folguera, recordar els 26 dies que porten el Jordis a la presó, els 11 dies que porten 
els nostres consellers també a la presó, i la resta del govern que està exiliat; i també votarem a 
favor, perquè al final és un projecte que ens han fet els tècnics i el pavelló es necessita reparar. 
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, jo només explicar una miqueta en que consistirà la reparació, em 
sembla que ja ho vaig explicar a la última reunió, si em repeteixo em disculpareu, han aparegut 
unes esquerdes a la façana i el fonament o terra de l’entrada ha cedit una mica cap baix, llavors 
els tècnics el que proposen amb aquesta projecte és injectar resines al subsòl, per estabilitzar 
que no hi hagi més baixades cap baix, i una vegada assentades i solidificades aquestes resines, 
doncs serà reparar tot lo que son esquerdes, l’obra vista, el terra, etc.  Entre una fase i una altra 
hi haurà de passar sis mesos, pel que cometen els tècnics, primer injectar les resines i al cap de 
sis mesos, quan ja estarà tot ben segur, ben assentat, serà la reparació de la façana i dels altres 
elements. 
Si no teniu cap pregunta passarem a la votació. 
 
 
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 de PPC).  
  
 
 
SEGON.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
2/2017  
  
ANTECEDENTS 
 
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.  
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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.  
 
Per acord de Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en sessió extraordinària de data 2 de 
novembre de 2017 es va rebutjar per majoria absoluta dels regidors i regidores de l'Ajuntament 
de Bell-lloc d’Urgell la proposta d'acord d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 
2/2017.  
 
 
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 adopta el següent ACORD: 
 
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.  
 

EXERCICI PROVEÏDOR CONCEPTE IMPORT
PARTIDA PRESSUPOSTARIA 

EXERCICI VIGENT

2016 CONSELL COMARCAL DEL PLA D'URGELL Aportacions conveni gestió de residus 19.520,70 € 9420-25004

2016 COMUNITAT DE REGANTS CANAL D'URGELL Abastament d'aigua 11.441,18 € 1610-22101

TOTAL 30.961,88 €  
 
 
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, Antonio vols comentar alguna cosa?  
 
Sr. Antonio Rispa, no. 
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, grup de Convergència? 
 
Sra. Rosa Buira, nosaltres no som qui gestionem el pressupost, en aquest cas, ni l’estat 
comptable de l’ajuntament, per tant us donem el vot de confiança, de que això està fet 
correctament, i ens abstindrem perquè no formem part d’aquesta gestió. 
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Sr. Alcalde, Carles Palau, molt bé, gràcies. 
 
Sr. David Folguera, una mica per concretar, ja ho vam explicar l’altre dia, són factures del 2016, 
que ens arriben en data 2017, factures que ja han estat pagades, però que no consten al 
pressupost del 2017, i al final és una actualització. 
 
 
Votacions  
 
Es sotmet a votació, s’aprova per majoria simple dels membres assistents de la corporació (5 
vots a favor del grup municipal de BM-AM, 5 abstencions del grup municipal de CDC i 1 
abstenció del grup municipal de PPC).  
 
 
 
TERCER.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2017 

MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT (APLICACIÓ DEL 

SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI)  

 

Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2017 

  

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. 

 

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. 

 

Vist que el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en la seva sessió extraordinària número 

10/17, de data 2 de novembre de 2017, amb el vot favorable dels 11 membres presents en la 

sessió, dels 11 que legalment la composen, va aprovar l’apartat segon de l’acord d’aprovació 

inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2017 en la modalitat de crèdit extraordinari 

per atendre la despesa de l’aportació municipal del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
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de Bell-lloc d’Urgell i la Diputació de Lleida aprovat per acord de Ple de l’Ajuntament en data 2 de 

novembre de 2017, en la consignació pressupostària 1500-46100 Aportacions Diputació – 

Ponent Actiu del pressupost de l’exercici 2017 per import de 1.560,62 €.  En canvi, l’apartat 

primer, tercer, quart, cinquè, sisè, setè i vuitè de la proposta d’acord d’aprovació inicial de 

l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2017 en la modalitat de crèdit extraordinari i 

suplement de crèdit per aplicació del superàvit pressupostari va ser rebutjat per majoria absoluta 

dels regidors/es de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.  

 

 
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. 
 
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. 

 

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 i aquest adopta 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:  
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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 inversió en enllumenat 

públic, per un import de 20.000,00 €, d’acord amb el següent detall:  

 

 

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 reparació 

del pavelló poliesportiu, per un import de 26.735,62 €, d’acord amb el següent detall: 

 

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 

arranjament camí lateral A2, per un import de 50.699,00 €, d’acord amb el següent detall: 

 

Aplicació 

Descripció 
Crèdits 
inicials 

Modificacions 
de crèdit 

Crèdits 
finals 

Programa Econòmica 

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 

Aplicació 

Descripció 
Crèdits 
inicials 

Modificacions 
de crèdit 

Crèdits 
finals 

Programa Econòmica 

1650 61903 Inversió enllumenat públic 0,00 20.000,00 20.000,00 

  TOTAL 0,00 20.000,00 20.000,00 

Aplicació 

Descripció 
Crèdits 
inicials 

Modificacions 
de crèdit 

Crèdits 
finals 

Programa Econòmica 

9330 63201 Reparació lesions pavelló 0,00 26.735,62 26.735,62 

  TOTAL 0,00 26.735,62 26.735,62 
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Cinquè.- 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: 

 

 

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 renovació 

carrers i/o places, per un import de 8.000,00 €, d’acord amb el següent detall: 

 

 

Totes les modificacions de crèdit finançat amb el romanent líquid de tresoreria de 

l’exercici anterior.  

 

Aplicació 

Descripció 
Crèdits 
inicials 

Modificacions 
de crèdit 

Crèdits 
finals 

Programa Econòmica 

4540 61902 Arranjament camí lateral A2 0,00 50.699,00 50.699,00 

  TOTAL 0,00 50.699,00 50.699,00 

Aplicació 

Descripció 
Crèdits 
inicials 

Modificacions 
de crèdit 

Crèdits 
finals 

Programa Econòmica 

4910 63601 Equips processos informació 3.660,00 5.500,00 9.160,00 

  TOTAL 3.660,00 5.500,00 9.160,00 

Aplicació 

Descripció 
Crèdits 
inicials 

Modificacions 
de crèdit 

Crèdits 
finals 

Programa Econòmica 

1532 61901 Renovació carrers i/o places 33.555,62 8.000,00 41.555,62 

  TOTAL 33.555,62 8.000,00 41.555,62 
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Setè.- 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 

 

Sr. Alcalde, Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa?  

 

Sr. Antonio Rispa, no. 

 

Sr. Alcalde, Carles Palau, grup de Convergència?  

 

Sra. Rosa Buira, el grup de Convergència, pràcticament el mateix que l’altre dia, com a equip de 

govern, segurament que les decisions que hauríem pres serien diferents per invertir aquests 

168.752,62 €, però els qui toca decidir és a l’equip de govern actual, per tant, si ells han decidit 

fer aquestes reparacions o aquestes propostes, nosaltres també ens abstindrem, perquè la 

nostra proposta no hagués set ben bé aquesta, deixem que realitzin la seva; que no es pugui dir 

una vegada més que l’oposició obstruïm les decisions de l’equip de govern. 

 

Sr. Alcalde, Carles Palau, molt bé, gràcies. 

 

Sr. Miquel Campàs, em permets una consulta, ho votarem suposo tot junt, no? 

 

Sr. Alcalde, Carles Palau, si teniu el mateix a tots els punts, sí. Sinó ho farem en punts apartats. 

 

Sr. Miquel Campàs, sobre l’enllumenat públic, que vas comentar les cases del Garrofé. 

 

Sr. Alcalde, Carles Palau, si la zona de Can Gomà, tota aquella zona. 

 

Sr. Miquel Campàs, Can Gomà, Àngel Nadal, Pablo Picasso, Josep Massana, allí vas comentar 

que posaríeu llums de LED. 

 

Sr. Alcalde, Carles Palau, correcte. 

 

Sr. Miquel Campàs, quina llum de LED?, perquè hi ha vàries, hi ha la blanca, t’explico el motiu, 

per aquesta petita reflexió, perquè l’altre dia, sobre la contaminació de les brosses de la basura,  

perquè perjudica molt al medi ambient, la contaminació lumínica, també perjudica el medi 

PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT 

87000 
Romanent de tresoreria. Aplicació per al finançament de crèdits 
extraordinaris i suplement de crèdits 
 

168.752,62 

 TOTAL 168.752,62 
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ambient, llavors si posem una llum blanca, és perjudicial pels insectes que volten per la nit, que 

com tots sabem n’hi ha molts, llavors la Generalitat té una Llei que és la 6/2001, en la que explica 

tota aquesta contaminació, que hauria de ser una llum, que s’han fet vàries proves, ho explico 

una mica per damunt, per interès general, que la millor llum per la nit, és que no hi hagués llum, 

pels insectes, però a les fosques no, perquè es necessita llum, i la millor és l’àmbar,  i aquí ja 

parlaríem d’una llum de 3.000 ó 4.000 ampers, que la LED aquesta que ja s’ha ficat al C/. Dels 

Cups, o a algun altre lloc, no és àmbar, és grogueta, i llavors si a l’insecte nocturn, li posem una 

llum blanca, no diferencia entre la nit i el dia, i llavors és un problema per la seva vida, perquè es 

puguin reproduir i fer la seva vida nocturna normal, per tant demano si pogués ser continuar 

tenint una llum groga o àmbar i no blanca, per la contaminació lumínica. 

 

Sr. Alcalde, Carles Palau, la veritat és que, m’havia fixat en moltes coses, però no precisament 

en aquest punt en concret, tot i que em consta de que complíem la normativa ambiental, no sé si 

és de 3.000 o de 4.000, ara m’has enganxat. 

 

Sr. Miquel Campàs, no volia... 

 

Sr. Alcalde, Carles Palau, és una manera de parlar, però em refereixo que a tot el poble, tret 

d’alguns punts, totes hi ha àmbar, si poguéssim continuar tenint-la àmbar, de cara a la 

contaminació lumínica. Hi ha l’estudi fet, que segons quines zones, ha de ser blanca, com els 

ports o aeroports, però el que és via pública, ha de ser una altra llum, de cara als insectes, per tal 

de perjudica’ls el menys possible.  

 

Sr. Miquel Campàs, només fer aquesta puntualització pel tema de la contaminació lumínica, si 

pogués ser. 

 

Sr. David Folguera, una puntualització, canviar els focus d’allà, perquè tampoc compleixen 

normativa. 

 

Sr. Alcalde, Carles Palau, jo si que sé que complíem amb la normativa mediambiental, ho 

repassaré. 

 

Sr. Miquel Campàs, que ho compleixi una mica més, perquè si no recordo malament, l’empresa 

que ho farà, serà d’aquí Bell-lloc, que porta ja el manteniment de l’enllumenat públic, i això ja és 

una cosa que teníem nosaltres mirada, perquè tenim dos comptadors en aquella zona i per evitar 

despeses, com ja vam explicar al nostre programa, que l’ajuntament es podria estalviar uns 

10.000 € a l’any fent unes petites modificacions i una era ajuntar els dos grups en un comptador 

sòl, i lògicament ficar-los de LED. Per tant ho accepto bé, però intentar que la contaminació 

lumínica sigui la menys possible, de cara al que acabo d’exposar. 

 

Sr. Alcalde, Carles Palau, gràcies. 

 

Sr. David Folguera, ja van quedar detallats. 

 

Sr. Alcalde, Carles Palau, sí, l’altre dia ja els vam explicar. 

 

 

Votacions  
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Es sotmet a votació, s’aprova per majoria simple dels membres assistents de la corporació (5 
vots a favor del grup municipal de BM-AM, 5 abstencions del grup municipal de CDC i 1 
abstenció del grup municipal de PPC).  
 

 

 

QUART.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, PLANTILLA DE PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL PER L’EXERCICI 2017.  
 
Per acord de Ple de data 22 de juny de 2017 es va rebutjar per majoria absoluta dels regidors i 
regidores de l'Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell la proposta d'acord d'aprovació inicial del 
pressupost de l'Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a l'exercici del 2017, de les bases d'execució, 
i de la plantilla de personal. 
 
En la sessió extraordinària del Ple de data 20 de juliol de 2017 es va rebutjar per majoria 
absoluta dels regidors i regidores de l'Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell la qüestió de confiança 
vinculada a l'aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a l'exercici 
2017 i les seves bases d'execució, i a partir d'aquell moment s'inicia el termini d'un mes previst a 
l'article 197 bis apartat 5 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, 
per a presentar moció de censura. 
 
En data 21 d’agost de 2017, de conformitat amb el còmput de terminis previst a l'article 30 
apartats 4, 5 i 6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Publiques, va finalitzar el termini per a presentar moció de censura sense que 
hagi tingut entrada al registre general de l'Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell cap escrit en el que es 
proposi la moció de censura. 
 
De conformitat amb el que preveu l'article 197 bis apartat 5 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, de regim electoral general, a partir del dia 22 d’agost de 2017 s'entén atorgada la confiança 
i aprovat inicialment el pressupost de l'Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a l'exercici del 2017 i 
les seves bases d'execució. 
 
El pressupost aprovat inicialment ha estat exposat al públic a la Secretaria Intervenció de 
l'Ajuntament durant el termini de quinze dies hàbils mitjançant la publicació dels corresponents 
anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes.  
 
En data 15 de setembre de 2017 amb registre d’entrada núm. 1026, el Sr. Antonio Rispa i 
Fàbrega, regidor del grup municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, formula 
al·legacions a l’aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2017. 
 
Per acord de Ple de data 9 d’octubre de 2017 es va rebutjar la inadmissió a tràmit de les 
al·legacions presentades.  
 
En un punt separat de l’ordre del dia de la sessió, per acord de Ple de data 9 d’octubre de 2017, 
aprovat per majoria simple dels regidors i regidores assistents, i de conformitat amb el que 
preveu l’article 197 bis apartat 8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral 
general, es va aprovar definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per 
a l’exercici de 2017 junt amb les Bases d’execució del pressupost.  
 
En data 13 d’octubre de 2017 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 
198 l’edicte d’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2017.   
 
Atès que, de conformitat amb els antecedents exposats, no es va aprovar la plantilla de personal 
de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, és considera necessari per tal de complir amb la funció 
pressupostària i de selecció de personal.  
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Atès que en el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en sessió extraordinària de data 2 de 
novembre de 2017 els diferents grups municipals van arribar a un acord sobre la modificació i 
aprovació de la plantilla de personal per l’exercici 2017.  
 
Atès que la plantilla de personal és, la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes 
i categories en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, i que haurà de 
respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia en virtut d'article 90.1 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local. 
 
Atès que amb data 7 de novembre de 2017, la Secretaria Interventora municipal va emetre 
informe sobre la despesa que, si escau, implica l'aprovació de la plantilla de personal. 
 
De conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 52.2.j) 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, aquesta 
Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament i aquest adopta el següent ACORD:  

 
Primer.- Aprovar inicialment la plantilla de personal de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per 
l’exercici 2017, que s’adjunta com annex, en els següents termes: 
 
Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els interessats podran examinar 
l'expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents. Transcorregut 
aquest termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu aquest acord 
d'aprovació inicial. 
 
 
ANNEX 
 
 PLANTILLA PERSONAL EXERCICI 2017

PERSONAL FUNCIONARI

ESCALA SUBESCALA CATEGORIA GRUP PLACES VACANTS JORNADA

Habilitació nacional Secretaria Intervenció A1 1 0 Completa

Administració General Administrativa Administratiu/iva C1 1 1 Completa

Auxiliar Auxiliar administratiu/iva C2 2 1 Completa

TOTAL 4 2

PERSONAL LABORAL ESTRUCTURAL (FIX)

ESCALA SUBESCALA CATEGORIA GRUP PLACES VACANTS JORNADA

Serveis Centrals - Ajuntament Tècnic superior A1 1* 1 completa

Tècnic mig A2 1 1 completa

Administratiu/iva C1 2 2 completa

Brigada Personal d'oficis varis Peó AP 3 1 completa

Llar d'infants Mestre/a A2 1 1 completa

Tècnic/a C1 2 2 completa

Biblioteca Auxiliar admtva C2 1 1 parcial

Pavelló poliesportiu personal d'oficis varis Peó AP 1 1 completa

TOTAL 12 10

PERSONAL LABORAL NO ESTRUCTURAL (temporal)

ESCALA SUBESCALA CATEGORIA GRUP PLACES VACANTS JORNADA

Llar d'infants Tècnic/a C1 1 1 completa

Casal de lleure Monitor/a C2 4 4 parcial

TOTAL 5 5

OBSERVACIONS

* A1, 1 plaça extingida respecte l'anterior  
 
 
Intervencions 
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa?  



  

13 

 

 
Sr. Antonio Rispa, aquestes places que posa que són vacants, que estan ocupades, com és que 
surten que són vacants, si estan ocupades?  
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, perquè una cosa és que hi hagi persona física treballant aquell lloc de 
treball, i l’altra és que s’hagi fet un nomenament, s’hagi fet tot el procés de selecció. En aquest 
cas, quan vam estar treballant ara aquesta setmana amb la plantilla de personal, ens hem donat 
compte que no. És a dir, tots els treballadors es van contractar com s’havien de contractar, però 
amb alguns no es va finalitzar el procés, és a dir, publicar al Butlletí Oficial de la Província, el 
nomenament d’aquella persona. Això comporta que, a nivell de plantilla de personal consti com a 
vacant, tot i que hi hagi una persona física que estigui ocupant el lloc de treball. Em costa 
explicar-ho. 
 
Sr. Antonio Rispa, llavors es podia haver ficat, llocs pendents de legalització o algo així, hagués 
sigut més clar. 
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, a l’annex que us vaig passar per correu, la que tens de color verd, la 
primera que fica vacant 2015 amortitzada 2017, és aquella que vam parlar a l’últim ple que 
desapareixia de la plantilla. 
Grup de Convergència, no se si voleu comentar algo?  
 
Sra. Rosa Buira, això que hi posa vacant, perquè desaparegui aquesta vacant, com s’hauria de 
fer? Legalment, si són gent que ja tenen consolidada la plaça, com per exemple la Llar d’Infants, 
quin requisit va faltar per què surti aquí com a vacant. 
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, tots són indefinits, perquè van entrar amb un contracte temporal, i la 
normativa laboral diu que al cap de tres anys de tenir un contracte temporal, entres en un 
indefinit, el problema és que l’administració pública té l’afegit de que per poder fer això has 
d’haver passat un procés de selecció, elles van entrar en un procés de selecció temporal, però 
no amb un procés de selecció fixe. I diguem que estan com indefinides, perquè per legislació 
laboral automàticament han passat a indefinides, però no perquè hagin passat un procés de 
selecció, amb convocatòria, concurs d’oposició, etc etc, per poder guanyar la plaça. 
 
Sra. Rosa Buira, en el cas de que algú vegi que aquí hi ha una plaça vacant, podria haver algun 
problema? 
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, no, si no m’equivoco, és competència de l’alcalde treure aquestes 
places a oposició, en principi no hi ha d’haver cap problema. 
 
Sra. Rosa Buira, i en aquest segon afegit, el primer ja ens ho has aclarit, de la plaça aquesta que 
millor anul·lar-la, però en el cas de la Maribel que passa a temporal?  
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, aquesta plaça vol dir que a la plantilla de personal de 2015, constaven 
4 persones, a partir del 2016 només van constar 3. 
 
Sra. Rosa Buira, cobrim la ratio amb 3? 
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, de moment si, actualment sí. 
 
Sra. Rosa Buira, des del Departament d’Ensenyament va molt estipulat. Quan es va inaugurar la 
Llar d’Infants vam haver de posar 5 persones, tot i que al nostre entendre no calia, però era la 
ratio que manava el departament, i amb això no es pot jugar. 
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, amb això hem intentat ser curosos des del primer dia, amb acord amb 
la directora de la Llar, i inclús la Nadir parlant amb Ensenyament per a que ens marqués ben clar 
quines són les pautes i ratios a complir en aquest aspecte, perquè a la Llar d’Infants al ser nens 
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tant petits, lo que amb nens de primària et diuen un mestre per quinze, amb nens petits no 
quadra aquest ratio. 
Lo que aquesta segona línia de color verd, marca que la plaça que al 2015 estava ocupada per 
aquesta treballadora, ara passa a ser considerat com a temporal. 
I per exemple ara, que ho teniu a baix marcat, l’està ocupant la persona que cobreix la reducció 
de jornada d’una de les treballadores indefinides, que va passar el procés de selecció per 
substituir la baixa per maternitat i la excedència de la treballadora de la Llar. 
 
Sra. Rosa Buira, per tant, ara, quantes treballadores té la Llar d’Infants? 
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, té tres llocs de treball ocupat, però el que passa és que hi ha un que 
tenim al 33 % un persona i al 66 % per l’altra. 
 
Sra. Rosa Buira, la reducció de jornada per maternitat, suposo. 
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, sí, ho va demanar la treballadora, va tornar amb jornada complerta, i 
va veure que compaginar la maternitat amb feina, és una mica complicat i va buscar aquesta 
solució. 
 
Sra. Rosa Buira, molt bé, nosaltres només demanar que s’adjunti al punt de l’ordre del dia, 
aquest full aclaratori, sinó voleu ficar els noms, poseu-los d’una altra manera, això sortirà a l’acta 
i ficarem inicials. 
 
Sra. Secretaria Interventora, a la plantilla de personal els únics noms que podríem posar són els 
que estan ocupats amb una oferta pública. 
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, posar les inicials. 
 
Sr. Ramon Cònsola, jo el que voldria dir, ja que heu dit que això depèn de l’alcalde, llavors quina 
solució hauríem de trobar, perquè això es pogués arreglar, perquè clar, depèn de l’alcalde que 
vingui, els treballadors aquests també poden estar pendents de que els fiquin al carrer o quedin 
desplaçats. 
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, encara que tinguin la plaça en propietat, i la fan prou grossa, també. 
 
Sr. Ramon Cònsola, que els desplacin i al seu lloc fiquin un altre, sent gent que fa molts anys 
que hi són, alguns van entrar quan hi érem nosaltres, entenc que és un problema tècnic, els 
polítics fem el que ens diuen, però aquí hi ha que són molt antics, per exemple la bibliotecària és 
molt antiga i aquí he vist d’altres, tenim al Roger, la Gloria, la Montse, jo crec que s’hauria de 
buscar, encara que sigui un tema apolític, una entesa entre tots i solucionar aquest problema. 
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, jo no crec que sigui un tema polític, sinó tècnic, s’ha d’estudiar el cas, i 
mirar una solució. 
 
Sr. Ramon Cònsola, buscar una solució que no surtin perjudicats. Si aquesta solució comporta 
que s’hagin de veure desplaçats, ja està bé com està. 
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, jo precisament no domino aquest tema, potser ens hem d’assentar 
amb algú que ens assessori. 
 
Sr. Ramon Cònsola, jo dic, que ja que ha sortit tot això, precisament, crec que ho desconeixíem 
tots. 
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, jo també. 
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Sr. Ramon Cònsola, em va sorprendre, la primera vegada que ho veig, quan ens vau passar 
aquesta plantilla, no la vaig entendre, i a més havent publicat al BOP l’any 2015, una plantilla que 
sortia diferent a la que ara ens heu passat. Si la secretària, ho trobo correcte, que si realment 
estem malament arreglem-ho, però entenc, que hauríem d’intentar arreglar-ho, primera per 
salvaguardar els treballadors que actualment estan a l’ajuntament, i segona per no perjudica’ls. 
Ara si això ha de perjudicar als que hi són, deixem-ho tal i com està. 
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, ho hem d’estudiar a veure quina sortida hi ha. 
 
Sra. Rosa Buira, el fet de que amb alguna plaça sempre hi fiqui vacant, sempre pot generar 
problemes, per tant el que s’hauria d’intentar, és el que ha dit el Ramon, trobar una solució per a 
que aquí no surti vacant i a més a més, mantenint fix el lloc de treball del treballador 
corresponent. 
 
Sr. Ramon Cònsola, el que no entenc, és com al 2015, es va publicar; no vull dir, perquè si ho ha 
vist la secretària, segur que està perfecte, però es suposa que llavors amb la secretària que hi 
havia també. Perquè si ara mirem el BOP del 2015, no hi havia vacant. 
 
Sra .Rosa Buira, per exemple, el pavelló vacant zero. 
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, haurem de parlar amb la tècnica que va fer aquesta proposta, si no,  
parlem amb la persona que va redactar la plantilla en aquella època. 
 
Sra. Rosa Buira, demanem que s’afegeixi aquest full, per a que sigui més aclaratori, i en 
definitiva el que estem votant és el que figura aquí. 
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, si us sembla bé, ficarem inicials en compte de ficar noms. 
 
 

CATEGORIA i GRUP 2015 2017 TREBALLADOR SITUACIÓ

Funcionària

Secretaria 

intervenció A1 1 1 P.N. (2015) / E.B. (2017) Vacant (2015) / Ocupada (2017)

Administrativa C1 1 1 P.B. (2015) / Vacant (2017) Ocupada (2015 / Vacant (2017)

Funcionari Auxiliar adm. C2 2 2 F.L. Ocupada
Decret 

31/05/1985

Vacant  Vacant

Indefinit Tècnic Superior A1 2 1 R.B. vacant

Vacant (2015) / Amortizada (2017) amortitzada 2017

Indefinit Tècnic Mig A2 1 1 C.F. vacant

Indefinides Administrativa C1 2 2 G.B. vacant

M.G. vacant

Fixs/Indefinits Peons AP 3 3 J.B. Ocupada

certificat 

nomenament 

25/05/1999

H.V. Ocupada

certificat 

nomenament 

30/04/1993

F.B. Vacant

Indefinides Mestre A2 1 1 T.R. Vacant

Tècnic/a C1 3 2 D.P. Vacant

L.G. Vacant

M. (2015) / Passa a temporal 2017  Passa a temporal 2017

Indefinida Auxiliar Adm 1 1 G.R. vacant

Indefinida Peò AP 1 1 M.T. vacant

Temporals Tècnic C1 0 1 M. F. Cobreix reducció jornada L.G.

Monitor Casal C2 0 4 Previstos en el pressupost Previstos en el pressupost  
 
NOTA: aclariments i observacions a la plantilla de personal 2017 a petició dels grups municipals.  
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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 PPC).  
 
 
No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-una 
hores i trenta-quatre minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.  
 
Vist i plau 
L’Alcalde      Secretària interventora  
Carles Palau Boté     Elena Bergés Martín 
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