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14/17 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 13 de desembre de 2017
Identificació de la sessió
Núm.: 14/2017
Caràcter: Ordinària
Data: dijous, 13 de desembre de 2017.
Horari: de les 21:00 a les 22:57 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 desembre 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 ordinària del Ple de la Corporació.

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 entitats locals.
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts següents:
Ordre del dia
1r. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes anteriors (14/09/2017, 09/10/2017,
25/10/2017, 02/11/2017, 09/11/2017, 13/11/2017, 23/11/2017).
2n. Aprovació provisional, si s’escau, del Pla de Millora Urbana 10 Mitjana de Bell-lloc d’Urgell
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Carles Palau Boté (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 31/01/2018
HASH: 527db56aa66ad92f55f11aec83631af7

Assistència i quòrum

3r. Aprovació, si s’escau, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i el
Consell Comarcal del Pla d’Urgell en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
4t. Aprovació inicial, si s’escau, del projecte bàsic i d’execució d’arranjament de les piscines
municipals.
5è. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament Local
6è. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a l’acord marc del servei de manteniment d’aparells
elevadors i de subministrament d’elements substitutius (Exp. 2015.02).
7è. Aprovació, si s’escau, del Pla d’Acció d’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Bell-lloc
d’Urgell.
8è. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a la Xarxa Lleida Territori Intel·ligent (XLTI) període
2017-2019.
9è. Donar compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.
10è. Donar compte de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: informes trimestrals
del període mig de pagament a proveïdors 3r trimestre 2017.
11è. Mocions
12è. Precs i Preguntes

Desenvolupament de la sessió

PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES ANTERIORS.
Atès que d’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova
el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, les actes s’hauran de sotmetre a
votació en la sessió ordinària següent.
Atès que s’han dut a terme, el Ple Ordinari del 14/09/2017, i els Plens extraordinaris del
09/10/2017, 25/10/2017, 02/11/2017, 09/11/2017, 13/11/2017 i 23/11/2017 i resten pendents per
a la seva aprovació.
Vist l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya.
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Amb caràcter previ al desenvolupament de la sessió, el Sr. Alcalde, Carles Palau, voldria
recordar que tenim al President de la Generalitat i a quatre consellers a l’exili, també, que fa 41
dies que tenim al vicepresident i al conseller Joaquim a la presó, i també fa 58 dies que hi ha els
Jordi’s a la presó. Crec que és prou important per anar-ho recordant i no oblidar-nos-en del
sacrifici que està fent aquesta gent per nosaltres.

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest adopta el següent
ACORD:
Primer.- Aprovar les actes del Ple Ordinari de 14/09/2017, i els Plens extraordinaris de
09/10/2017, 25/10/2017, 02/11/2017, 09/11/2017, 13/11/2017 i 23/11/2017.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Alcalde, Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, no.
Sr. Alcalde, Carles Palau, grup de Convergència?
Sra. Rosa Buira, nosaltres només dir que de les set actes que se’ns va fer arribar dijous passat,
un pel tard, hem revisat exhaustivament una, la del dia 09/10/2017, com a la majoria, i hem trobat
incorreccions, i hem intentat fer el que es demana, us passarem còpia de l’acta on s’han marcat
les incorreccions i al marge hem posat el que s’hauria de dir, per tant, l’acta del dia 09/10/2017
no l’aprovarem i presentem per escrit les modificacions que s’han de fer al seu redactat, així com
també ens agradaria que es fes el que es va demanar que s’adjuntés a l’acta els reparaments
dels comptes tal i com aquí demanàvem que tampoc s’han adjuntat a l’acta.

Sra. Secretaria Interventora, ara hauríem de procedir a llegir les correccions i votar-les aquí.
Sr. Alcalde, Carles Palau, llegeixo les correccions:
Pàgina 4 – s’ha d’afegir el paràgraf que diu:
“I a més volem que consti en acta, que demanem que aquests informes de reparament s’adjuntin
al Compte General quan es presenti al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes, i que
el document que li farem entrega, on hi ha un resum de tots els informes de reparament, s’adjunti
també a l’acta de la sessió d’avui, com a part de la documentació.”
Sra. Rosa Buira, més que afegir-ho a l’acta es tracta que s’incorpori-hi aquesta documentació a
l’acta.
Sra. Secretaria Interventora, això ja és el que es reprodueix, quines consideracions hi ha fet en
aquest apartat?
Sra. Rosa Buira, això és el que reprodueix, però el que volem es que es compleixi, que s’adjunti
realment aquesta documentació.
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Les altres sis actes no les hem revisat i aprofitem per reiterar que no estem d’acord amb la
manera impositiva de com s’aproven les actes a l’ajuntament actualment, però és el que toca,
esperem que a partir d’avui un aspecte més positiu de que puguem fer els plens ordinaris cada
mes sigui que no es puguin acumular set actes, perquè temporalment és impossible que puguem
fer set plens en un mes, per tant si fem un ple o dos, serà més fàcil per tots, tant pels qui el
redacten com pels qui el revisem, que ho puguem fer més acuradament, per tant puguem anar
més actualitzats en les actes i es puguin aprovar amb el consens i amb l’acord de tots. Per tant, li
passo senyora secretària.

Sr. Miquel Campàs, el paràgraf ja hi és a l’acta, el que falta es que s’adjuntin.
Sr. Alcalde, Carles Palau, falta adjuntar els reparaments.
Sra. Secretaria Interventora, aquests fulls que van vostès presentar no constaran a l’acta.
Sr. Ramon Cònsola, per?
Sra. Secretaria Interventora, perquè els informes són els meus, no els que porten vostès, els
informes consten a l’expedient.
Sr. Ramon Cònsola, doncs fiques els teus.
Sra. Secretaria Interventora, no, no els exposaré aquí els informes, els informes formen part del
Compte General, no de l’acta.
Sr. Miquel Campàs, però aquí es va dir que es posarien.
Sr. Ramon Cònsola, perquè al seu moment no es va dir que no es podien ficar.
Sra. Secretaria Interventora, l’acta és el que es diu aquí, els reparaments formen part de
l’expedient, no han d’estar en un acta, els informes formen part de l’expedient del Compte
General.
Sr. Alcalde, Carles Palau, una pregunta, de totes maneres, els reparaments amb l’expedient,
s’envien a la Sindicatura?
Sra. Secretaria Interventora, estan enviats.
Sr. Alcalde, Carles Palau, o sigui que els reparaments, que és el que vosaltres voleu, s’han enviat
a la Sindicatura.

Sr. Miquel Campàs, nosaltres el que volem és que s’enviïn a la Sindicatura, al Tribunal de
Cuentas i que constin en acta, és el que demanem.
Sr. Miquel Amorós, una relació?
Sr. Miquel Campàs, una relació si, correcte, és el que demanem senzillament, aquí es va dir al
ple que hi sortirien i no han sortit.
Sr. Ramon Cònsola, no demanem l’informe, demanem la relació.
Sra. Secretaria Interventora, vostès van dir de presentar tot aquí, els documents que havien
comentat, allò evidentment, l’han redactat vostès, no transcriurem a l’acta els reparaments que
en cap moment són els meus.
Sra. Rosa Buira, però si que es pot transcriure una relació dels reparaments que s’han fet.
Sra. Secretaria Interventora, això sí, però no és el que van demanar.
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Sra. Secretaria Interventora, si.

Sra. Rosa Buira, doncs fem-ho.
Sra. Secretaria Interventora, ara ja no.
Sra. Rosa Buira, quan s’havia de demanar això així?
Sra. Secretaria Interventora, en el moment que ho vau comentar.
Sr. Ramon Cònsola, perquè en aquell moment no es va dir que no ho podíem fer.
Sra. Secretaria Interventora, una quan redacta l’acta és quan veu les coses que són correctes i
que es poden incorporar.
Sr. Ramon Cònsola, evidentment, es va dir i es va portar un document aquí mateix, com ara
s’està entregant aquest document, en aquell moment s’havia de discutir, de dir doncs mira aquest
document no cal que me l’entregui perquè jo no el puc adjuntar a l’acta.
Sra. Secretaria Interventora, consta a l’expedient.
Sr. Alcalde, Carles Palau, lo que si vau demanar que s’enviés a la Sindicatura de Comptes, i això
s’ha enviat.
Seguim amb les correccions de l’acta.
Pàgina 9 – després del punt de les intervencions, a la quarta intervenció que és del senyor Rispa,
una vegada acabada la seva intervenció ha de constar:
“Sr. Carles Palau, exactament.”
Pàgina 11 – a la intervenció de la Sra. Buira, entenc que el que està en groc es conserva, aquí
diu “consultarem la normativa”, i s’hauria de canviar per:

Pàgina 13 – a les intervencions, a la quarta intervenció del Sr. Rispa, al final de tot “si haguessin
les dues places” hauria de constar:
“estic d’acord si són més de 30.000 € són 15.000 € més la S.S.”
Pàgina 14 – a la tercera intervenció de l’alcalde, al final diu “votava que no volia que s’admetés
l’al·legació” i aquí diu:
“Volia que s’admetés l’al·legació tenia que votar que no”.
A la intervenció de la Sra. Buira, s’ha d’afegir:
“I això que vol dir.”
A la següent intervenció del Sr. Alcalde, Carles Palau, s’ha d’afegir:
“Vosaltres esteu perquè se os accepti l’al·legació.”
A la següent intervenció de la Sra. Buira, s’ha d’afegir:
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“continuem sense tenir la informació de primera mà.”

“I ara s’accepta”
A la següent intervenció del Sr. Alcalde, Carles Palau, s’ha d’afegir:
“Diu que vosaltres esteu perquè s’accepti l’al·legació.”
A la següent intervenció del Sr. Alcalde, Carles Palau, s’ha d’afegir:
“No s’accepta, perquè tal com l’heu redactat és d’inadmetre.”
A la següent intervenció del Sr. Ramon Cònsola, s’ha d’afegir:
“Perquè sortim de la confusió.”
A la següent intervenció de la Sra. Buira, s’ha d’afegir:
“Aleshores les al·legacions no han de passar pel ple.”
A la següent intervenció del Sr. Carles Palau, s’ha d’afegir:
“Si que han de passar pel ple”.
A la següent intervenció de la Sra. Buira, s’ha d’afegir:
“El ple ha de decidir si accepta o no s’accepta tal com ens ha recordat la Secretària.”
Pàgina 15 – a la intervenció del Sr. Ramon Cònsola, s’ha d’afegir:
“El Sr. Antonio Rispa ha sigut clar i la resposta ha sigut clara que tinc que votar perquè s’accepti
l’al·legació, la resposta de l’alcalde ha sigut clara has de votar en contra.”

Sr. Ramon Cònsola, ens heu enganyat”.
Cap al final en una altra intervenció del Sr. Cònsola, s’ha d’afegir:
“Quedo al·lucinat de la democràcia que hi ha en aquest ajuntament.
Sra. Rosa Buira, Hem de dir mentides i enganyar al ple.”
A la següent intervenció del Sr. Ramon Cònsola, s’ha d’afegir:
“Els regidors hi poden presentar al·legacions, feu el que us dona la gana.”
Sr. Alcalde, Carles Palau, entenc que ara hem de votar si s’accepten o no aquestes esmenes a
l’acta. Jo crec que la nostra postura ha de ser d’abstenció, no perquè desconfiem de vosaltres,
sinó que com que ara no tenim la possibilitat de comprovar aquí el que proposeu, serà abstenció.
Sr. David Folguera, les altres actes no s’han d’aprovar.
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Pàgina 16 – a la intervenció del Sr. Carles Palau, al final s’ha d’afegir una intervenció del Sr.
Ramon Cònsola:

Sr. Carles Palau, si no hi ha consideracions, la resta d’actes queden aprovades.
Votacions
Es sotmet a votació les observacions exposades anteriorment a l’acta del Ple extraordinari de
data 09/10/2017, s’aprova per majoria absoluta dels membres assistents de la corporació (5
abstencions del grup municipal de BM-AM, 5 vots a favor del grup municipal de CDC i 1 vot a
favor del grup municipal PPC).
Sotmeses la resta d’actes a votació, no hi ha observacions dels membres assistents de la
Corporació, es consideren aprovades les actes del Ple ordinari de 14/09/2017 i dels Plens
extraordinaris del 25/10/2017, 02/11/2017, 09/11/2017, 13/11/2017 i 23/11/2017.

SEGON.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DEL PLA DE MILLORA URBANA 10
MITJANA DE BELL-LLOC D’URGELL
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Assumpte: Pla de millora urbana PMU-10 Mitjana del terme municipal de Bell-lloc d’Urgell
Expedient: 2/2016 PMU-10 Mitjana

2. ANTECEDENTS DE FET

2.2. La tècnica municipal, arquitecta del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en data 9 de gener de
2017, ha emès un informe amb les següents conclusions: per tal de poder informar
favorablement la documentació aportada per a l’aprovació inicial del PMU-10 Mitjana, manca
aportar la documentació necessària que introdueixi les consideracions fetes en el punt 3 d’aquest
informe:
“En quan a les normes reguladores dels paràmetres d’ús i d’edificació del sòl, fem les següents
consideracions:
i. Pel que fa a les característiques comuns, es fixa una coberta amb un pendent del 30% i
un front mínim de parcel·la de 14m. Fem constar que atès les diferents problemàtiques que
ha originat la normativa actual pel que fa a la regulació de les cobertes, creiem oportú entrar
més en detall en la regulació d’aquestes en l’àmbit del pla de millora urbana, de manera que
es permeti la coberta plana o inclinada amb un màxim de pendent de la coberta del 30%. En
quan a l’amplada mínima de les parcel·les fem constar que en el POUM actualmente vigent
l’amplada míima permesa per la clau 6a es de 15 m.
ii. Pel que fa a la zona definida com a zona unifamilar aïllada en parcel·la gran, clau 6a2,
fem constar que aquesta denominació ja existeix en el POUM vigent com a clau 6c i per tant
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2.1. En data 24 d’octubre de 2016 ha tingut entrada amb núm. 17 en el registre electrònic
d’aquest Ajuntament una sol·licitud d’aprovació del Pla de millora urbana PMU-10 Mitjana
del terme municipal de Bell-lloc d’Urgell presentada pel Sr. Antonio Piris Monje, en
representació de RESIDÈNCIA GERIÀTRICA PLA D’URGELL.

entenem que cal donar-li un altra denominació per a que no porti a confusió, atès que els
paràmetres reguladors son diferents que els establerts per la clau 6c actualment vigent.
iii. Pel que fa a les condicions d’edificació establertes per les noves claus, cal afegir que
serán d’apliació la resta de condicions fixades per la clau 6, ja que en la normativa proposada
queden molts aspectos per regular.”
2.3. La tècnica municipal, arquitecta del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en data 30 de gener
de 2017, ha emès un informe favorable a la documentació aportada per a l’aprovació inicial,
condicionada que s’introdueixin les consideracions fetes en el punt 3 d’aquest informe així com
les que es puguin fer en els diferents informes sectorials durant el període d’exposició pública,
amb anterioritat a l’aprovació provisional.
2.4. En data 22 de febrer de 2017, la Secretaria Interventora va emetre informe favorable a
l’aprovació inicial del pla de millora urbana 10 Mitjana amb les consideracions fetes en l’informe
de la tècnica municipal.
2.5. Per Decret de l’Alcaldia núm. 2017-0057, de data 1 de març de 2017, es va aprovar
inicialment el Pla de millora urbana 10 Mitjana del terme municipal de Bell-lloc d’Urgell
presentada pel Sr. Antonio Piris Monje, en representació de RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
PLA D’URGELL. i es va resoldre sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes, i es
va notificar als interessats.
2.6. Durant el termini d’exposició pública s’han presentat les al·legacions següents, que consten
al certificat de data 26/04/2017 que figura a l’expedient:
- Núm. 1: presentada per la Sra. M. S. B. amb número de registre d’entrada 419 de data
06/04/2017.

1. que el document del Pla de Millora Urbana reculli la condició que la finca 3 quedarà
exclosa de la redistribució dels terrenys i participarà en la reparcel·lació únicament a nivell
econòmic (reparcel·lació econòmica), en base al percentatge derivat de l’aprofitament que el
Pla de Millora Urbana atribueixi a la finca.
2. Que en l’ordenació de PMU-10, als terrenys que configuren la finca 3, se li assignarà
una única clau urbanística, la qual tindrà un Índex d’Edificabilitat Net de 0,25m2st/m2sòl, i la
resta de paràmetres seran els establerts per a la Clau 3a a l’ ”Article 99. Zona de cases
aïllades, clau 6” del POUM de Bell-lloc d’Urgell.”
2.7. En data 24 d’abril de 2017, l’arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de
tècnic municipal de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell emet informe sobre l’al·legació presentada,
la qual es considera que no es contradiu amb el planejament vigent al municipi i que, per tant,
s’informa favorablement per tal de procedir al tràmit administratiu que correspongui.
2.8. Consten a l’expedient els informes emesos pel Departament de Cultura, l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya, la Direcció General de Comerç, la Direcció General de Transports i
Mobilitat (servituds aeronàutiques), Aviació Civil del Ministerio de Fomento, Departament de
Carreteres i l’Agència Catalana de l’Aigua, els quals són tots en sentit favorable a l’aprovació del
Pla, amb les consideracions que queden recollides al document per l’aprovació provisional
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Al·legació: “es demana el següent:

entrat en data 26/06/2017 al registre de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell pel tècnic redactor del
PMU.
Fer constar que la Confederación Hidrografica del Ebro i el Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya no han emès l’informe sol·licitat i que ha transcorregut el termini d’ un
mes de què disposava per emetre’l, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg.
2.9. El tècnic municipal, en data 16 d’octubre de 2017, ha emès un informe sobre les al·legacions
presentades i favorable a l’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana 10 Mitjana.
2.10. La secretaria interventora municipal, en data 21 de novembre de 2017, ha emès informe
jurídic sobre el procediment aplicable.
3. FONAMENTS DE DRET
3.1. Per tractar-se d’un pla de millora urbana que només afecta el terme d’aquest municipi i que
ha estat promogut d’acord amb les determinacions del Pla d’ordenació urbanística municipal,
l’aprovació definitiva del Pla correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, d’acord
amb els articles 80.b) i 81.3 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme.
L’òrgan competent per resoldre sobre l’aprovació provisional del Pla és el Ple, d’acord amb l’art.
22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. L’acord d’aprovació
provisional s’ha d’adoptar per majoria absoluta, d’acord amb l’art. 47.2.ll) de la mateixa Llei
7/1985.

3.2. D’acord amb l’art. 91.2 del Decret legislatiu 1/2010, s’entén que es produeix silenci
administratiu positiu si la resolució definitiva no es notifica en el termini de tres mesos des de la
recepció de l'expedient complet per l'òrgan competent per a l'aprovació definitiva, en la
tramitació dels plans urbanístics derivats l’aprovació definitiva dels quals correspongui als òrgans
urbanístics de la Generalitat.
A la vista de tot allò que s'ha exposat anteriorment; aquesta Alcaldia proposa al Ple de
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar provisionalment el Pla de Millora Urbana 10 Mitjana del terme municipal de
Bell-lloc d’Urgell, promogut pel Sr. Antonio Piris Monje, en representació de RESIDÈNCIA
GERIÀTRICA PLA D’URGELL SL.
SEGON.- Trametre la documentació de l’expedient degudament diligenciat a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació
definitiva.
TERCER. Notificar aquest acord a les persones interessades en l’expedient.
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L’òrgan competent per resoldre sobre l’aprovació definitiva del Pla és la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida, d’acord amb l’article 80.b) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i l’article 6.1 de les Normes
Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bell-lloc d’Urgell.

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Alcalde, Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, jo com que no sóc tècnic ni res, si els tècnics ho troben bé i ho han mirat tots,
jo m’abstinc per mi està bé.
Sr. Alcalde, Carles Palau, grup de Convergència?
Sra. Rosa Buira, nosaltres ens afegim al que diu l’Antonio, no som experts urbanístics, i per tant
confiem amb la paraula i amb els informes que han fet tant el tècnic municipal l’arquitecte, com la
senyora secretària, a part el que fem avui tan sòls és aprovar inicialment aquest pla de millora i
qui té la última paraula i qui realment decidirà si això és correcte o no és correcte i es pot fer o no
es pot fer serà Urbanisme, per tant, no és responsabilitat nostra, en aquest cas.
Sr. Alcalde, Carles Palau, David vols comentar algo?
Sr. David Folguera, res. Nosaltres votarem a favor.
Sr. Alcalde, Carles Palau, si, com el comentari que acabes de fer, el primer pas va ser l’aprovació
inicial per decret, el segon és aquesta provisional i definitivament qui pren la decisió final és
Urbanisme i si Urbanisme veu que hi ha alguna cosa estranya ja ens ho farà saber.
Votacions

Sra. Secretaria Interventora, una cosa, requereix majoria absoluta, i és majoria simple, no
quedaria aprovat.
Sr. Alcalde, Carles Palau, no quedaria aprovat.
Sr. Ramon Cònsola, ell necessita un vot més per tenir majoria absoluta.
Sr. Antonio Rispa, no, ja voto jo a favor.
Sr. Alcalde, Carles Palau, repetim la votació.
Sr. Ramon Cònsola, que voti l’Antonio, venga.
Sr. Alcalde, Carles Palau, repetim la votació.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta, s’aprova per majoria absoluta dels membres assistents de la
corporació.
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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 PPC).

Vots a favor:
5 Grup municipal de BM-AM, Alcalde Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
1 Grup municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.
Abstencions:
5 Grup municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.

TERCER.- 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 EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, POLÍTIQUES DE JOVENTUT I ALTRES
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT
Atès l’article 31.1 b) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon al
municipi crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres
administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i
l’apartat 2 de l’article esmentat preveu que, les comarques supliran els municipis de menys de vint
mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests
municipis no estiguin en condicions d'assumir directament o mancomunadament.

Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell,
en data 31 d’agost de 2016 van signar un contracte programa per a la coordinació, cooperació i
col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les
polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, on s’estableixen els criteris, les condicions i els
compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el contracte programa. I que amb
data 27 d’octubre de 2017 es va signar l’addenda de l’esmentat contracte programa per a l’exercici
2017, on es veuen modificades totes les fitxes que fan referència en matèria de joventut, s’adjunta
annex 1 (Fitxa 34 CP) d’Activitats o projectes adreçats a joves.
Atès que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als ajuntaments que
formen part de l’àmbit territorial d’actuació del consell comarcal del Pla d’Urgell , i d’acord amb
l’article 87.2 de l’estatut d’Autonomia de Catalunya, i l’article 150 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.
Atès que el món local té un paper destacat en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 20102020 ja que, partint dels principis de proximitat i subsidiarietat, les polítiques de joventut han de
respondre a les necessitats i projectes de la gent jove. I el món local està en contacte directe
amb les persones joves i amb les seves necessitats i problemàtiques, fet que permet dissenyar
solucions més ajustades al seu context immediat.
Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell és un dels pioners a la comarca del Pla d’Urgell en
treballar en polítiques de joventut mitjançant un pla local propi.
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Atès l’article 41.5 de la Llei 12/2007, estableix que la Generalitat ha d'establir convenis
quadriennals de coordinació i cooperació interadministratives amb els ens locals supramunicipals,
les comarques i els municipis de més de vint mil habitants, a fi de garantir, en l'àmbit territorial
corresponent, la coresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i l'estabilitat dels serveis i de
llurs professionals.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en sessió ordinària número 07/16 de data 14
de setembre de 2016, va ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 192/2016 de data 30 d’agost de 2017
relatiu a l’aprovació del nou Pla Local de Joventut període 2016-2019.
Atès que es va presentar a la tècnica de joventut del Consell Comarcal del Pla d’Urgell el Pla
d’actuació anual 2017 que concreta la part del pla local de joventut (PLJ) vigent que es
desenvoluparà durant l’any en curs.
Atès que ha estat redactat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i el
Consell Comarcal en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes relatius
al benestar social i polítiques d’igualtat, així com també la corresponent memòria justificativa
redactada pel tècnic de promoció econòmica i desenvolupament local de l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell en data 5 de desembre de 2017.
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: 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.

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell i el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, que s’adjunta com annex.
SEGON. Notificar l’acord al Consell Comarcal, 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.
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.
ANNEX
“Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat
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Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, i aquest adopta
els següents ACORDS:

REUNITS
D’una part, el senyor Joan Trull i Borràs, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
De l’altra, Il·lm. Sr. Carles Palau i Boté, alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i
EXPOSEN
I. L’article 31.1 b) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon al
municipi crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres
administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i
l’apartat 2 de l’article esmentat preveu que, les comarques supliran els municipis de menys de vint
mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests
municipis no estiguin en condicions d'assumir directament o mancomunadament.

III. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell , en
data 31 d’agost de 2016 van signar un contracte programa per a la coordinació, cooperació i
col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les
polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, on s’estableixen els criteris, les condicions i els
compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el contracte programa. I que amb
data 27 d’octubre de 2017 es signa l’addenda de l’esmentat contracte programa per a
l’exercici 2017, on es veuen modificades totes les fitxes que fan referència en matèria de
joventut, s’adjunta annex 1 (Fitxa 43 CP)
IV. Que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als ajuntaments que
formen part de l’àmbit territorial d’actuació del consell comarcal del Pla d’Urgell , i d’acord amb
l’article 87.2 de l’estatut d’Autonomia de Catalunya, i l’article 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, les parts
formalitzen el present conveni de col·laboració que permet incidir positivament en la gestió i el
finançament dels serveis social.
D’acord amb tot l’exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni que se subjecta als
següents

PACTES
Primer. Objecte
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II. L’article 41.5 de la Llei 12/2007, estableix que la Generalitat ha d'establir convenis quadriennals
de coordinació i cooperació interadministratives amb els ens locals supramunicipals, les
comarques i els municipis de més de vint mil habitants, a fi de garantir, en l'àmbit territorial
corresponent, la coresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i l'estabilitat dels serveis i de
llurs professionals.

L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal del Pal d’Urgell i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a la gestió i prestació dels
serveis i programes que consten a l’annex 1 d’aquest conveni, segons els criteris i les
condicions que s’estableixen en el contracte programa que el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell va signar amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb data 31
d’agost de 2016.
Segon. Compromisos del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell es compromet a:
a) Destinar íntegrament les aportacions econòmiques establertes al contracte programa
que va signar amb el Departament de treball, Afers Socials i Famílies en data 31 d’agost
de 2016, amb una posterior addenda signada amb data 27 d’octubre de 2017, a la
prestació dels serveis o programes per als quals han estat assignades.
b) Fer una transferència de xxxx euros a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per al Pla
d’Actuació en Joventut, d’acord amb la comunicació definida per la Direcció general de
Joventut. annex 1 (fitxa 43 Contracte Programa)
c) Informar a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell dels criteris utilitzats per determinar
l’aportació econòmica de tots els municipis de la comarca on presta els serveis i
programes objecte d’aquest conveni.

e) Gestionar les regularitzacions econòmiques que es desprenguin de l’exercici de les
funcions que li encomana aquest conveni i informar d’aquestes a l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell amb antelació.
f)

Informar a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell sobre la programació de cada un dels
serveis i dels seus resultats. Així mateix, l’ampliació o anul·lació de qualsevol servei o
programa, requerirà l’acceptació per escrit per part de l’Ajuntament.

g) Facilitar a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell una memòria on consti informació general i
estadística dels serveis i programes descrits a l’annex 1 (Fitxa 43 Contracte
Programa), amb periodicitat anual, així com també qualsevol altre dada que
l’Ajuntament especifiqui, d’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de Protecció de
dades de caràcter personal.

Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell es compromet a:
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d) A prestar els serveis i programes mitjançant personal propi i/o contractat amb empreses
externes, de conformitat amb la normativa que els regula i segons s’especifica en les
fitxes adjuntes a aquest conveni per cadascun d’ells.

a) Justificar l’import corresponent al total pressupostat.
Acompanyant:
Certificat del Secretari/a- Interventor/a conforme s’ha realitzat l’actuació concreta objecte de
conveni i que s’han complert les normes reguladores del procediment per la justificació material i
financera, és a dir les dos finalitats a que es refereixen les normes comuns de tota la despesa
pública;
1.- acreditar que s’ha complir amb l’objecte del conveni que es la (vesant material).
2.- acreditar que s’ha realitzat la despesa.(vesant financera)

Per tal d’acreditar-ho s’ha de materialitzar amb documents, que fitxen les dades i fets
susceptibles de comprovació material, per la qual cosa s’haurà d’aportar a més de les factures i
documents justificatius de la despesa, certificat del secretari – interventor de l’Ens on consti que
aquesta s’ha realitzat aquesta fiscalització.
b) Fer l’aportació econòmica necessària d‘acord amb els criteris i les condicions de cada servei o
programa. Aquesta quantitat serà fixada de manera anual, mitjançant una addenda a aquest
conveni i l’efectivitat de la qual anirà directament vinculada amb la signatura de l’addenda del
Contracte programa marc, amb una previsió inicial d’abril a juliol de 2018.
c) Col·laborar en la elaboració i avaluació del Pla d’actuació local de serveis socials.
d) Facilitar la informació que li sigui requerida pels òrgans de govern del Consell Comarcal de Pla
d’Urgell i cooperar i col·laborar amb les tasques necessàries per facilitar la gestió dels
programes i actuacions del consell comarcal.
e) Habilitar els espais necessaris per la prestació dels serveis o programes inclosos en el
contracte programa i els posarà a disposició del Consell comarcal, fent-se càrrec de les
despeses pròpies del manteniment d’aquestes.

Per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, es crearà una Comissió de
Seguiment presidida pel president del Consell Comarcal, o la persona en qui aquest delegui,
i amb un representant de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, sens perjudici, que hi pugui
assistir la persona responsable de la Coordinació territorial de Joventut corresponent.
Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, un cop l’any, i tindrà les funcions següents:
a) Comunicar els assumptes tractats en el sí de la Comissió d’avaluació i seguiment del
contracte programa signat entre el Consell comarcal i el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
b) Acordar les variacions que es puguin donar dels serveis i els seus imports, durant la
implantació dels contracte programa xxx-xxx amb cada ens local.
c) Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el contracte programa.
d) Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts.

Cinquè. Publicitat
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Quart. Comissió de seguiment

Les parts signants d’aquest conveni es comprometen a fer constar expressament en totes
les activitats que es realitzin relacionades amb aquest conveni i en tot el material divulgatiu
que editin al respecte, en un lloc visible i preferent, la inscripció «Amb el suport de la
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció
General de Joventut».
Sisè. Causes de revocació
Són causes de revocació del Conveni:
a) L’incompliment d’alguna de les obligacions derivades d’aquest conveni per
qualsevol de les parts signatàries, prèvia denúncia de l’altra part.
b) El comú acord de les parts signatàries.
c) L’incompliment de les disposicions legals aplicables o la impossibilitat sobrevinguda.

Setè. Modificació i resolució del Conveni
1.Les parts es comprometen a comunicar a l’altra part qualsevol alteració que de manera
substancial pugui modificar les actuacions objecte d’aquest conveni.
2. Són causes de resolució del Conveni :
a)
b)
c)
d)
e)

La finalització del termini de vigència.
El mutu acord de les parts.
La inobservança de la normativa vigent.
La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.
Qualsevol altre prevista a la normativa vigent.

Aquest conveni estarà vigent des del 1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2019
coincident amb la mateixa data que s’estipula pel contracte programa; sense perjudici de fer
les revisions corresponents i oportunes tenint en compte les addendes anuals del Contracte
Programa.
Vuitè. Novè
Les parts intentaran resoldre de mutu acord les divergències que pugui sorgir sobre la
interpretació, la modificació, l’aplicació, l’execució i/o l’extinció d’aquest Conveni, i si això no
fos possible es sotmetran a la Jurisdicció contenciosa administrativa.
En prova de conformitat, i perquè consti, les parts signen aquest Conveni i els annexos en
exemplar duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.”

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
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Vuitè. Vigència

Sr. Alcalde, Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, com que quan es va signar aquest conveni al 2010, jo no era regidor,
m’abstindré.
Sr. Alcalde, Carles Palau, grup de Convergència?
Sra. Rosa Buira, aquest tipus de conveni, com tots sabem o alguns sabem, es va iniciar al 2010,
quan la Brigit era regidora, i com ha comentat el senyor Alcalde, Bell-lloc vam ser un dels
municipis pioners en aquesta iniciativa, aquest conveni es va signar després d’una intensa feina,
i amb el convenciment de que estàvem aconseguint, doncs una millora pel jovent del nostre
poble i també pels serveis socials del municipi, avui per tant continuem estant d’acord amb que si
a través d’aquesta signatura amb el Consell Comarcal es pot aconseguir millores pel nostre
poble, a més a més pel sector del jovent i del benestar, doncs perfecte, tot serà benvingut.

Sr. Miquel Amorós, al final són una sèrie de competències municipals amb matèria de serveis
socials i joventut i el que es fa amb aquest contracte/programa ja que hi ha una sèrie de fitxes
segons la cartera de serveis, polítiques de joventut, polítiques d’igualtat, són polítiques que es fa
el desplegament tant des dels ajuntaments, en aquest cas també la tenim mancomunada amb el
Consell Comarcal, i també des del Departament de Benestar Social i Famílies en aquest cas, i al
final és la coordinació, col·laboració, cooperació de tots aquests agents per poder fer aquest
desplegament d’aquestes polítiques. Al final és això, i amb aquest conveni, al juliol ja vam fer des
del Consell Comarcal ens vam adherir a aquest contracte/programa, ara seria el relatiu a aquest
conveni amb el departament i ara el que fem és des del ajuntament amb el Consell Comarcal. I
si, jo també penso que anem massa apretats de temps, però això al final no és una cosa que
depengui només dels ajuntaments, sinó que també del departament, del Consell Comarcal i la
veritat és que anem ajustats, inclús un dels punts d’aquests que et parlo, el del juliol va ser un
punt d’urgència que es va fer al Consell Comarcal.
Sra. Rosa Buira, estàs parlant del juliol del 2016, i estem al desembre del 2017.
Sr. Miquel Amorós, inclús aquest conveni l’aprovem al Consell Comarcal al finals de la setmana
que ve, justament ens vam donar compte nosaltres, perquè la idea del Consell Comarcal era
aprovar aquest conveni el Consell Comarcal, després passar-lo als ajuntaments i aprovar-lo els
ajuntaments i jo vaig demanar passeu-nos-ho abans perquè és igual si l’aprovem abans aquí que
allà, al final si no l’aproven un dels dos no tirarà endavant, si el podem aprovar nosaltres abans ja
guanyem temps, perquè si l’aprovàvem allà el 20 de desembre, nosaltres aquí quan l’aprovàvem,
si el 2017 ja l’estem acabant, per això hem pogut guanyar una mica.
Sra. Rosa Buira, però si hi ha qüestions econòmiques pel mig, això no entrarà en vigència fins
que estiguin aprovats aquests convenis, realment no?
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Tan sòls un petit comentari, penso que anem una mica passats de temps, o acurats, aquest
conveni és pel període 2016-2019, i l’estem aprovant el 13 de desembre del 2017, per tant
pràcticament ens hem menjat la meitat del període i a més segons hi consta aquí al conveni,
s’hauria de signar cada any una addenda i la corresponent al 2017 es va signar a l’octubre, a
finals d’octubre del 2017, jo només demanaria que l’addenda corresponent al 2018 es signi si pot
ser al primer trimestre perquè tinguem més marge de maniobra o estiguem més coberts per la
legalitat, amb tota la resta res a dir, repeteixo pensem que és una bona cosa pel nostre municipi i
per tant ens hi adherim totalment.

Sr. Miquel Amorós, per això la demanda que vam fer era avançar-nos primer, i és el que hem fet
la majoria de municipis. Ha sigut un ofec des del principi, inclús amb els plans locals de joventut,
si recordeu, també ho vam comentar al seu moment que nosaltres el vam aprovar, però la
majoria de municipis fins a aquest any, van haver de prorrogar el pla local de joventut.
Sra. Rosa Buira, en aquest cas Bell-lloc vam fer la feina en el tema de joventut, estem treballant
pel futur del nostre poble.
Sr. Alcalde, Carles Palau, pel que has fet referència a la signatura de l’addenda del 27 d’octubre,
aquesta addenda la van signar el Consell Comarcal i la Generalitat, l’ajuntament aquí no hi va
intervenir, i és cert que tot el rato o tota la temporada, hem estat apretant al Consell Comarcal
perquè anaven endarrerits però finalment és la Generalitat la que diu el moment que vol signar,
pel que sigui, per disponibilitat econòmica, etc.
Sr. Miquel Amorós, si el Consell Comarcal està com nosaltres, igual.
Sr. Alcalde, Carles Palau, des del 27 d’octubre que hem tingut que córrer tots per poder aprovar.
Sra. Rosa Buira, esperem que la del 2018 sigui més amb temps.
Sr. Alcalde, Carles Palau, nosaltres també ho esperem.
Sra. Rosa Buira, tot i que les circumstàncies no ho pinten massa favorable.
Sr. Alcalde, Carles Palau, hem de ser optimistes en aquest aspecte.
Votacions

Vots a favor:
5 Grup municipal de BM-AM, Alcalde Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
5 Grup municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
Abstencions:
1 Grup municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

QUART.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
D’ARRANJAMENT DE LES PISCINES MUNICIPALS DE BELL-LLOC D’URGELL
ANTECEDENTS
Atès que aquest Ajuntament té intenció d’arranjar les piscines municipals degut al seu estat i a la
necessitat d’adaptar les instal·lacions a la normativa vigent.
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Es sotmet a votació la proposta, s’aprova per majoria absoluta dels membres assistents de la
corporació.

En data 25 de setembre de 2017 per decret d’alcaldia núm. 2017/0209 es resolt sol·licitar als
Serveis Tècnics municipals que elaborin el projecte d’arranjament de les piscines .
En la mateixa data i amb registre de sortida núm. 1364, es tramet als Serveis Tècnics del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell sol·licitud per tal de que s’elabori el projecte d’arranjament de les
piscines municipals, amb la major brevetat possible.
El Sr. Josep Berguedà Pujades arquitecte, i el Sr. Jordi Capell Mateus arquitecte tècnic, tècnics
del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, elaboren el Projecte Bàsic i Executiu d’arranjament de les
Piscines municipals de Bell-lloc d’Urgell .
En data 09 d’octubre de 2017 i amb registre d’entrada núm. 1115, es rep el Projecte Bàsic i
Executiu d’arranjament de les Piscines municipals de Bell-lloc d’Urgell i es registra a l’Ajuntament
de Bell-lloc d’Urgell.
El projecte redactat pel Sr. Josep Berguedà Pujades arquitecte, i el Sr. Jordi Capell Mateus
arquitecte tècnic, tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell és un Projecte, Bàsic i Executiu
d’arranjament de les Piscines municipals de Bell-lloc d’Urgell amb un pressupost d’execució de
contracta de 129.980,44 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,
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,

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte Bàsic i Executiu d’arranjament de les Piscines municipals
de Bell-lloc d’Urgell, amb un pressupost de 107.421,85 euros i 22.558,59 euros d’Impost sobre el
Valor Afegit, que fan un total de pressupost d’execució de contracta de 129.980,44 euros – cent
vint-i-nou mil nou-cents vuitanta euros amb quaranta-quatre cèntims -, IVA inclòs.
Segon.- Sotmetre el Projecte Bàsic i Executiu d’arranjament de les Piscines municipals de
Bell-lloc d’Urgell a informació pública pel període de trenta dies hàbils mitjançant anunci en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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 document
tècnic, esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord.
Quart.- Que la secretària procedeixi a diligenciar que el projecte ha estat aprovat, en el seu cas.

Debat
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Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest rebutja el següent
ACORD:

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Alcalde, Carles Palau, aquest és un projecte d’arranjament de les piscines que bàsicament el
que intenta és adaptar-les a la normativa actual i dins del possible modernitzar-les una mica.
S’aprofitarà la subvenció del PEIL que dóna la Diputació més recursos propis de l’ajuntament.
Aquest és el projecte que s’ha presentat a aquesta subvenció de la Diputació.
El que fem ara, és aprovar aquest projecte, perquè així ja comencem amb el mes d’exposició
pública, perquè si hi ha alguna reclamació o alguna cosa que tinguem temps de solucionar-la,
però aquest projecte no es podrà executar fins que no s’incorpori al pressupost, ja sigui al
pressupost de l’any que ve o sinó s’aprova al pressupost de l’any que ve, si s’incorpora una
modificació al pressupost, tot i que avui s’aprovi o no, no es podrà executar fins que no
s’incorpori la partida al pressupost.
Antonio vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, no res.
Sr. Alcalde, Carles Palau, grup de Convergència?

Els que sembla que no eren tant conscients d’aquesta necessitat que tenia la infraestructura de
les piscines de Bell-lloc era l’equip de govern perquè al seu programa ni en parlaven de les
piscines, ara sembla que hi ha molta pressa en arreglar les piscines, la llàstima és que només
s’ha pogut aprofitar la idea, perquè el projecte al seu moment, quan nosaltres el vam plantejar no
estava del tot acabat, però bé tothom té les seves estratègies i el seus recursos.
No podem estar més d’acord en que les piscines de Bell-lloc es mereix, o millor dit, que Bell-lloc
es mereix unes piscines millors i que unes piscines més dignes valen molts diners, que el grup
del PDeCAT estàvem disposats a treballar en aconseguir-les, o per aconseguir aquests diners,
de moment a més està demostrat que acostumem a fer realitat les nostres propostes, amb
treball, esforç, responsabilitat, visió de futur i joc net, que és el que fan les persones rigoroses i
serioses.
Senyor Alcalde, en data 10/01/2017 vam entrar a l’ajuntament l’escrit amb número de registre
014, on li demanàvem entre altres coses, d’altra banda, demanem també que no es contracti per
fer cap obra o servei a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell al senyor J. M. B., ja que ha difamat i ha
mentit contra la institució més important del nostre poble, i així també amb el seu màxim
responsable; perquè si que és cert que l’alcalde pot contractar allò que li permeten les bases del
pressupost, però en el supòsit que el senyor J. M. B. tingués una obra o servei contractat o
subcontractat amb aquest ajuntament, el nostre grup no donarà suport per les raons abans
esmentades.
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Sra. Rosa Buira, al programa que vam presentar el grup de CIU, actualment PDeCAT a la
legislatura del 2015-2019, portàvem entre altres propostes canviar el paviment de les piscines i
millorar les instal·lacions de les piscines i construir a més a més una platja verda, per tant som
plenament conscients que les piscines de Bell-lloc al seu moment, fa al voltant de 40 anys, van
ser una gran obra i tot i el manteniment que s’ha anat fent al llarg d’aquests anys, s’han millorat i
s’han adequat a les circumstàncies actuals i a les normatives, que sinó recordo malament,
nosaltres ja vam minorar la profunditat de la piscina gran perquè no complia la normativa i es va
anar adaptant, doncs bé ara pensem que si, que realment les piscines de Bell-lloc necessiten
una reforma en profunditat.

El senyor alcalde, com ja diem aquí a l’escrit té tot el dret a utilitzar el seu privilegi de contractar
dins del que li permeti la normativa, però pensem que les persones també hem d’atendre a una
normativa moral que obliga a les persones serioses i rigoroses. Senyor alcalde, el senyor J. M. B.
està tornant a arreglar els camins. Nosaltres no podem donar suport a un equip de govern d’un
ajuntament que contracta a una persona que ha denunciat amb mentides al mateix ajuntament.
Els llegiré un dels fragments que va escriure aquest senyor en una de les seves denúncies: “us
adjunto uns documents que demostren que es van fer obres emparades per l’ajuntament i sense
cap tipus d’expedient, fins i tot es donava la possibilitat de pagar amb negre, sense IVA”; i el que
adjunta aquest senyor és una factura de l’empresa constructora Benito-Arnó adreçada al senyor
J. M. B. i on hi diu que ha de pagar 405,65 € més 85,19 € d’IVA, per cert, aquesta factura no
està pagada encara.
L’ajuntament no surt per enlloc, perquè com ha repetit moltes vegades el senyor Cònsola aquí,
l’ajuntament ni va cobrar, ni va pagar, ni va fer cap altra actuació que no fos fer de mediador
entre els veïns del carrer i l’empresa constructora, l’empresa que va realitzar l’obra; vetllant això
si, en tot moment, perquè els veïns se’n sortíssim el màxim beneficats possible, que és el que va
acabar passant, a més a més no ho vam fer per altra cosa que no fos una responsabilitat i una
tasca de qualsevol ajuntament, vetllar pel benestar dels veïns.
Per tant, senyor alcalde, li demanem que vostè sigui una persona responsable i atengui les
nostres demandes. Nosaltres li podem donar, si ho fa així, li podem donar suport a les seves
prioritats, i ara suposo que sortirà aquella famosa paraula del xantatge. Xantatge segons diu el
diccionari és l’acció d’exigir alguna cosa, especialment diners a algú, amb l’amenaça de fer públic
un assumpte, un fet, un escrit, etc., que el pot perjudicar. Nosaltres no li exigim diners, li
demanem que l’ajuntament no contracti a una persona que ha mentit i ha difamat al mateix
ajuntament, no volem fer públic cap assumpte lleig, perquè qui l’ha fet públic és l’interessat i no
volem en cap moment perjudicar a l’ajuntament, no estem aquí per això, qui el va perjudicar al
seu moment va ser l’interessat.

Per tant, senyor alcalde, parlarem del projecte de les piscines quan vostè compleixi amb el que
per nosaltres és la seva part del compromís, avui aquestes circumstàncies no es donen, i per tant
votarem que no.
Li demanem si es pot incloure al ple la documentació que aportem on hi ha la denúncia, la
corresponent resposta d’esquerra, la part de la denúncia que he llegit; si no es pot adjuntar
també li agrairíem senyora secretària que ens ho digui avui aquí ja, que no ens trobem quan
revisem l’acta, que tinguem la mateixa trifurca que avui.
Sra. Secretaria Interventora, doncs no constarà en acta, només el que es comenta aquí en la
sessió pública, els documents extra formaran part de l’expedient de la sessió, però no inclosos
dins l’acta.
Sra. Rosa Buira, li agraïm que com a mínim ens hagi quedat clar avui.
Sr. Ramon Cònsola, al menys serviran per la història. Més que res que si la història llegeix l’acta
que sàpiga les raons que nosaltres donem.
Sr. Alcalde, Carles Palau, em sona que ja ho havíem incorporat en algun altre ple.
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Nosaltres entenem que de la mateixa manera que no pot treballar per l’ajuntament el germà d’un
regidor o qualsevol altre familiar o algú que tingui una vinculació familiar molt directa, molt menys
ha de treballar per l’ajuntament qui no respecta la honorabilitat de la institució ni de les persones
que la representen i que més a més es capaç de mentir així en públic.

Sr. Ramon Cònsola, només això.
Sr. Alcalde, Carles Palau, has parlat de la meva part del compromís, jo que sàpiga no he arribat a
cap compromís en aquest aspecte, una altra cosa es que vosaltres em demaneu que jo
adquireixi un compromís, però jo de moment, no he adquirit cap de compromís.
De això, ja vam parlar del tema d’aquesta persona que em comenteu quan lo vau utilitzar com a
requisit indispensable per negociar els pressupostos, ja us vaig donar la resposta aquell dia, vull
dir l’ajuntament no es pot utilitzar com a revenja personal per algú altre, vull dir que si creieu que
l’honorabilitat d’algú del vostre grup o algú de l’ajuntament està tocada o està afectada hi ha
altres vies, no es pot utilitzar l’ajuntament per aquests fins, d’acord. És així de clar, si qualsevol
persona compleix els requisits legals per contractar a l’ajuntament i a més a més fa la millor
oferta, i més si és competència meva, doncs jo prendré la decisió en conseqüència, és així de
clar.
Pel que has comentat al principi de tot de la teva exposició, referent de que no parlàvem de les
piscines a la nostra declaració d’intencions, tampoc parlàvem de la Plaça Major, ni de cap carrer
ni de cap edifici, només parlàvem de que nosaltres, primer abans de començar a fer noves
construccions o noves obres o nous equipaments el que estudiaríem o el que ens basaríem
primer era en reparar el que ja tenim, per tant, és cert no vam parlar mai de piscines, però dins
de la nostra declaració d’intencions la nostra idea era aquesta, agafar tot el que ja tenim i
posar-ho al dia, tant es pot fer referència a una vorera si està feta malbé, com a les piscines, com
al camp de futbol, com a la Plaça Major, com qualsevol altre equipament o espai públic del poble.
L’altra cosa es que ens en sortim bé o no. De moment només hem pogut fer la plaça i ara la
següent intenció era fer les piscines. No tinc rec més a dir, no sé si vosaltres voleu afegir alguna
altra cosa?
Sr. Ramon Cònsola, jo si voldria afegir.

Sr. David Folguera, jo si voldria afegir algo, el tema de les piscines, es van fer també unes
consultes a la població, en forma d’enquesta i també una valoració econòmica dels tres anys que
hem estat aquí al govern, el primer any vam arribar quan les piscines tot just ja estaven i el que
queda en evidència amb l’enquesta i al moment de passar els números públic a l’apartat de
participació del web de l’ajuntament eren els dèficits acumulats que hi ha, evidentment que és un
servei que dóna el poble i que si dóna dèficit no hi ha més, però també depenia molt de la
inversió que es feia cada any, dels diners que es dediquen cada any a les piscines al final és la
diferència que tens, el primer any era una diferència de cinc mil euros, cinc mil sis-cents el segon
any era de sis mil tres-cents i aquest any havien set quinze mil perquè també havíem fet una
major despesa alhora d’adequar-les a la temporada, i al final els números, els abonaments també
han anat baixant des del primer any que vam estar aquí fins als últims anys i al fina era la lectura,
això ho vam fer públic en una assemblea i aquestes dades també són públiques al web de
l’ajuntament i està bé saber el que costa les piscines a l’ajuntament, no només a l’ajuntament
sinó també a tot el poble. Res més.
Sr. Miquel Amorós, jo crec que també parleu molt de la nostra declaració d’intencions, jo crec que
el que podíem fer al seu moment, durant la campanya, que el que vam fer durant els mesos que
vam estar preparant la candidatura, vam estar parlant amb els veïns, amb les entitats, amb la
gent i vam anar recollint una mica, evidentment el que veiem nosaltres també, jo he sigut usuari
durant molts anys de les piscines i d’això et dones compte, i la gent se’n dona compte, el que
pots fer és una proposta d’un munt de millores, arreglarem les piscines, arreglarem la plaça,
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Sr. Alcalde, Carles Palau, un moment Ramon.

arreglarem no sé que, no sé quantos i si tu no ets conscient de les prioritats que hi ha a
l’ajuntament, dels diners, és molt atrevit fer aquesta sèrie de promeses. Segurament vosaltres
podíeu estar molt més segur de fer-les perquè sabíeu com estàveu, sabíeu si es podien fer
efectives en quatre anys. Evidentment nosaltres vam ser una mica més previnguts i que
revisaríem com estava tot a l’ajuntament i quines coses s’han de prioritzar i així ho hem anat fent.
Si vosaltres dieu una cosa que fem bona, penso una cosa que heu dit vosaltres, una cosa que
cal fer-la la millora de les piscines, si és una idea que us hem copiat a vosaltres, jo si tireu
endavant les piscines i hem de dir que és una idea que us hem copiat a vosaltres no en tinc cap
de problema. Si és una idea vostra o és una idea nostra, és una idea de qualsevol veí, molta gent
pot trobar-te un dia pel carrer i dir es que les piscines s’han d’arreglar, que segurament gent ho
ha fet, us ho han dit a vosaltres i també ho heu vist, en aquest sentit, només volia comentar això.
Sra. Rosa Buira, jo diria que no és una qüestió de penjar-se medalles ningú, senzillament penso
que en aquest cas es una qüestió de voluntat i de ganes de mullar-se o no mullar-se i de fer
propostes concretes, una mica, podríem dir, agosarades, vosaltres sabíeu les possibilitats que hi
havia, no és cert, les possibilitats no les sabem ningú, el que si sabem és la disposició i les ganes
que hi volíem posar en que allò es fes realitat, quan vam començar el centre de serveis i totes les
millores que s’han fet durant les nostres legislatures, com diuen, el més calent era a l’aigüera, no
teníem ni un duro dels que es van invertir, ni, l’únic que confiàvem és amb les ganes, amb la
il·lusió i amb l’esforç que hi vam posar i en va sortir més o menys bé, les condicions externes
tampoc eren favorables, penso que és una qüestió de voler-se mullar; clar sempre és més fàcil
no dir res, perquè així no et compromets a res i si no es fa res ningú et pot dir, és que no has fet
el que havies dit, en canvi quan dius faré això, faré allò, si després no es pot fer, resulta que
sempre t’ho poden retreure, penso que és una posició més fàcil la de no dir res i no mullar-se.

Sr. David Folguera, només et recomano que et miris l’Excel perquè està tot desglossat, ha costat
15.000 € perquè tampoc no hi ha hagut un ingrés de diners de l’arrendatari del bar, perquè a
canvi agafava el pavelló, ha costat 15.000 € perquè s’han pintat les façanes del pavelló, han
costat 15.000 € perquè s’han pintat de fora, han costat 15.000 € doncs perquè s’ha arreglat el
sostre de dalt, els canyissos han costat 15.000 € perquè al final hem ficat més diners.
Sra. Rosa Buira, cada any es feien millores a les piscines.
Sr. Miquel Campàs, això és un manteniment anual.
Sr. David Folguera, el primer any, que no ho vam fer nosaltres, només hi havia un dèficit de 5.000
€.
Sr. Miquel Campàs, si no ho vau fer, per algo devia ser.
Sr. David Folguera, quan nosaltres vam entrar a l’ajuntament, les piscines ja estàvem
gestionades, evidentment el primer any estava tota la gestió feta, hi havia la depuradora, i pot ser
estava tota la inversió allà.
Sr. Miquel Campàs, és un dia a dia de feina que es fa anualment, és un manteniment.
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Casualitat que els dos projectes aquests que abandereu, són dos projectes de CIU i que bé,
resulta que nosaltres ja ens havíem avançat a les circumstàncies, serà suposo, també perquè pot
ser no fem assemblees, com ja he dit alguna vegada, però també recollim la opinió dels veïns i
sabíem que la Plaça Major era una necessitat millorar-la i que les piscines lògicament és una
obra necessària millorar-les també a Bell-lloc i era una de les nostres propostes. En quant al que
has dit de que les piscines costen 15.000 € aquesta última campanya potser també les piscines
es podíem gestionar d’una altra manera, perquè si hi ha unes despeses...

Sr. David Folguera, l’altra es que han baixat els abonaments.
Sra. Rosa Buira, una ultima resposta al senyor alcalde, que d’aquest senyor que estem parlant
doncs ens acusava a algú personalment, torno a repetir, no ens va acusar personalment a ningú,
després potser si també, però torno a llegir el que diu en un dels seus escrits: “us adjunto uns
documents que demostren que es van fer obres emparades per l’ajuntament “ no està parlant de
l’alcalde ni dels regidors, està parlant de que aquestes obres les empara l’ajuntament i que
aquestes obres la proposta que fan és que fins i tot es paguin en negre, no està acusant al
senyor Cònsola, ni a la senyora Rosa Buira, que en aquells moments també era regidora, està
acusant a l’ajuntament, a la institució, per tant que l’ajuntament ara vulgui contractar a una
persona que ha denunciat a l’ajuntament, no ho veiem clar, no estem en revenges personals, de
les revenges personals ja n’hem passat, perquè sortosament va ser un jutge el que va determinar
que aquesta denuncia no tirés endavant perquè la va veure sense cap ni peus i més a més de
les que tot i no tirar endavant en vam sortir deslliurats, per tant torno a repetir no denuncia a algú
personalment, denuncia a l’ajuntament.

Senyor alcalde, discrepo totalment amb vostè, jo parlaré de dignitat i amor propi, i a part de la
institució, per tant nosaltres no podem donar suport, ja li vam dir que això passaria si el
contractava, vostè l’ha contractat, vostè té un do, jo el comparo amb el Trump, té un do, és a dir,
té un do en buscar problemes, en trencar barreres, és a dir, el jutge ens diu que som innocents,
vostè fent-ho això aquí a l’ajuntament i vota en contra, es a dir no està d’acord, ara li diem a
aquest senyor no el contracti, perquè tindrem problemes, vostè va i el contracta, perfecte, vostè
té tot el dret, nosaltres també de votar, estem d’acord s’han de fer les piscines i no serà culpa
nostra, serà culpa vostra, nosaltres us diem, voleu fer les piscines, us donarem suport, cap
problema, però aquest senyor no, perquè, i et diré el perquè, perquè és una cosa de dignitat, us
esteu comportant amb una mica d’hipocresia, perquè segurament us dic a tots vosaltres, si una
persona us hagués tractat de lladres i corruptes, segurament vosaltres i tots els que hi ha aquí i
tota la gent del poble inclús a casa seva no el contractarien per treballar, segur, això segur.
Alguns de vosaltres li heu donat suport, també us agrairíem que us pronunciéssiu, home, i que us
pronunciéssiu aquí, diguéssiu l’alcalde és un corrupte o aquell senyor no va dir la veritat, potser
seria hora de ficar les cartes sobre la taula, potser seria hora de ficar les cartes sobre la taula, és
a dir, perquè a més això es va utilitzar per una segona denuncia a fiscalia, aquí en un ple, com
ha dit l’alcalde, ho vam estar discutint, aquest senyor diu que aquesta carretera l’havia fet la
Diputació, que l’havia acompanyat la regidora, i la regidora va dir que havien parlat amb uns
tècnics, mentida. Més endavant el senyor alcalde, omple els diaris, i s’omple la boca, i ho trobo
correctament, perquè a fi i al cap ho ha negociat, dient que la carretera és de la Generalitat, que
no és de la Diputació, per tant el senyor alcalde ja deixa clar que aquest senyor està mentint. A la
Diputació no es va reunir amb cap tècnic, perquè el grup d’esquerra ho deixa ben clar, el grup
d’esquerra ho deixa ben clar i diu les carreteres que fa la Diputació les fa a cost zero, però les
altres nosaltres no ho sabem i punto, i aquí no diu ni tècnics ni res, i les dos persones que es van
reunir diu ara ja no estan al grup, per tant després de totes aquestes incongruències, després
d’aquestes mentides, després d’una denúncia que hem quedat incriminats, que ens han
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Sr. Ramon Cònsola, no és copiar cap idea ni res, nosaltres millor que feu força coses perquè al
final se’n beneficia tot el poble, lo que si és cert, com ha dit la Rosa, nosaltres ja ho portàvem al
programa. També aprofitant que la Rosa ha esmentat el tema, i això m’ha quedat gravat, i em
quedarà gravat per sempre, el centre de dia, jo recordo que el senyor alcalde al primer dinar que
el van convidar al centre de dia a la Cultural, al seu discurs, el primer que va dir, “tot això que
està aquí es va fer quan tot anava a l’ample”, l’esforç del centre de dia, de la biblioteca i de la
incubadora va costar un esforç de molt treball, una lluita amb les capitals de comarca i per això
es va poder fe aquí a Bell-lloc. Punt i a part, continuem amb el que anàvem.

emmerdat el nostre cognom, les nostres famílies, hem sortit als titulars dels diaris, han emmerdat
la dignitat del poble, de l’ajuntament, perquè a tot arreu parlaven de l’ajuntament de Bell-lloc, ara
vosaltres penseu que nosaltres us hem de donar suport si contracteu a aquest element, home
mai del món.
Nosaltres donarem suport amb el bàsic i elemental, ja ho heu vist, però amb lo crucial no. Ara si
canvieu de postura, aquí ens tindreu com sempre hem fet, sempre hem fet lo mateix, si canvieu
de postura, però si no canvieu de postura no, és un tema de dignitat, d’amor propi i no actuo amb
hipocresia, torno a repetir, ningú de vosaltres, ningú ni de baix ni del poble, si el tractessin de
lladre i corrupte, segur, ni mentint, que no el contracteu, doncs nosaltres estem amb el mateix
nivell, amb això ho he dit tot.
Sr. Alcalde, Carles Palau, jo repeteixo el que he repetit totes les vegades que hem tocat aquest
tema, lo que no podeu pretendre es que jo faci de jutge i part, vull dir, si teniu algun problema
amb aquesta persona, ja sabeu quina es la via, vosaltres us sentiu ofesos, em sembla molt bé, i
ho trobo lògic i ho entenc, seria fals dir el contrari, entenc que us sentíeu ofesos per aquesta
situació, però el que no podeu pretendre és que sigui jutge i part. Si vosaltres creieu que se us
està vulnerant la honorabilitat, com heu comentat abans, hi ha una via ben clara, lo que no pot
ser és utilitzar l’ajuntament per contrarestar aquesta ofensa a la honorabilitat.
I per acabar, parles si canviem de postura, no és el primer dia que ho dius, potser no en aquestes
paraules, però en definitiva, si no fem el que vosaltres voleu...
Sr. Ramon Cònsola, no, no, això és molt greu, al tanto.
Sr. Alcalde, Carles Palau, el que has dit tu, és si no canviem de postura, doncs assentem-nos en
una taula d’una vegada, perquè fa anys o temps que no ens assentem en una taula i comencem
a parlar.
Sr. Ramon Cònsola, per a què?
Sr. Alcalde, Carles Palau, pel que sigui.

Sr. Alcalde, Carles Palau, encara que sigui per donar-nos, per dir-nos el nom del porc.
Sr. Ramon Cònsola, si després arribis aquí i parles de xantatge.
Sr. Alcalde, Carles Palau, encara que sigui per dir-nos el nom del porc, assentem-nos en una
taula.
Sr. Ramon Cònsola, no cal que ens assentem. No cal que ens el diguem. No és el nostre estil.
Sr. Alcalde, Carles Palau, com hem d’arribar a acords, si som incapaços d’assentar-nos en una
taula.
Sr. Ramon Cònsola, a tu et sembla, que després del que ha passat, del que heu fet, del suport
que ens heu donat, de la hipocresia que us heu comportat, perquè resulta que nosaltres estàvem
encausats i vosaltres encara tiràveu més el foc, encara tiràveu més el foc, per tot arreu, mira
escolta, fixa’t, aquell senyor.
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Sr. Ramon Cònsola, per a què?

Jo trobo correcte el que diu el David, li dono tot el suport del món, no està bé que hi hagi gent
empresonada, no està bé, molt malament, ja era hora, et dono les gràcies perquè al final s’ha
nomenat el president que està a l’exili, perquè ell només nomenava als presos, ja tocava, també
ja tocava, ja està bé, això no havia de passar mai a la vida, no havia de passar mai, i estem
cansats de sentir, des de Madrid que la llei és la llei i han aplicat la llei, m’enrecordaré tota la vida
de les paraules que vas dir tu, tota la vida, jo et vaig dir això es va aprovar en un ple, i tu em vas
dir la llei és la llei, i per damunt de la llei, no es pot anar, això ho vas dir tu en aquesta sala, això
ho vas dir en aquesta sala, i com aquestes coses.
Sr. Alcalde, Carles Palau, referent a quin punt?
Sr. Ramon Cònsola, si home si, que s’havia aprovat la manera de cobrar per un ple, i tu estaves
amb la llei, i dale que te pego amb la llei, et vam dir escola almenys dieu-nos algo, no, perquè
treballo a justícia, la llei és la llei, inclús ens vas comparar amb narcotraficants, si, si, amb
narcotraficants, ara imagineu que sou narcotraficants, jo us hauria de comunicar; perdona, si
senyor, que va haver una discussió, revisa els plens.
Sr. Alcalde, Carles Palau, es va parlar de narcotraficants, però no se us va comparar.
Sr. Ramon Cònsola, revisa els plens.
Sr. Alcalde, Carles Palau, es va parlar d’això, però no se us va comparar.
Sr. Ramon Cònsola, revisa els plens, i resulta que després, i ho trobo bé, ho trobo bé, t’has saltat
la llei i no has anat a declarar a Fiscalia, per un cantó quan som nosaltres s’aplica la llei amb tota
la regla, parlant com es parla a Madrid dels presos mateix, la llei no se la pot saltar ningú, la llei
no se la pot saltar ningú, és a dir, nosaltres vam dir, que estava aprovat per un ple, no que la llei
és la llei, i no podem anar per damunt de la llei.
Sr. Alcalde, Carles Palau, quina llei m’he saltat jo?

Sr. Alcalde, Carles Palau, dius que jo m’he saltat una llei, per no haver anat a declarar a Fiscalia.
No hi ha cap llei que m’obligui a anar-hi.
Sr. Ramon Cònsola, vale, d’acord i ho trobo correcte.
Sr. Alcalde, Carles Palau, una cosa diferent seria el jutge, però Fiscalia no hi ha cap llei, per tant
no m’he saltat cap llei.
Sr. Ramon Cònsola, i ho trobo bé, que ho trobo bé.
Sr. Alcalde, Carles Palau, no m’he saltat cap llei.
Sr. Ramon Cònsola, per tant aquí es va aplicar la llei amb tota la duresa, el que dèieu vosaltres, i
ara home, com vols que ens assentem. El jutge ens dona innocents i tu resulta que votes en
contra, home per l’amor de Déu, si no heu parat de trencar ponts, us hem tirat ponts.
Sr. Alcalde, Carles Palau, perquè hem votat en contra.
Sr. Ramon Cònsola, pues no ho sé.
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Sr. Ramon Cònsola, nosaltres, això ho vas dir tu.

Sr. Alcalde, Carles Palau, si que ho saps, vam voler parlar d’aquella moció.
Sr. Ramon Cònsola, la moció era la que era.
Sr. Alcalde, Carles Palau, no vau voler ni parlar-ne.
Sr. Ramon Cònsola, era la que era.
Sr. Alcalde, Carles Palau, no vau voler ni parlar-ne.
Sr. Ramon Cònsola, els teus companys ho van entendre més bé.
Sr. Alcalde, Carles Palau, doncs me n’alegro per ells.
Sr. Ramon Cònsola, es van abstindré, però tu no.
Sr. Alcalde, Carles Palau, no.
Sr. Ramon Cònsola, va donar la sensació de que fins i tot et sabia greu.
Sr. Alcalde, Carles Palau, no, en absolut. El que em va saber greu es que no volguéssiu ni
parlar-ne, això és el que em va saber greu.
Sr. Ramon Cònsola, que vols que pensem, després de com ha anat la cosa, com ens havíem
d’assentar a parlar, que et penses que estàvem molt contens o que, home per l’amor de Déu, va
ser molt gros el que va passar aquí.
Sr. Alcalde, Carles Palau, no t’he demanat mai que estiguis content, l’únic que t’he demanat es
que ens assentéssim a parlar.

Sr. Alcalde, Carles Palau, jo no et demano suport per mi, et demano que treballem junts pel
poble.
Sr. Ramon Cònsola, si, ja hi treballem pel poble.
Sr. Alcalde, Carles Palau, no treballem perquè no avancem.
Sr. Ramon Cònsola, i tant com avancem.
Sra. Rosa Buira, un darrer comentari.
Sr. Alcalde, Carles Palau, breu, si us plau.
Sra. Rosa Buira, si em permets, el diàleg aquest que estàs demanant també m’agradaria que no
sòls es demanés aquí i amb públic, perquè sembla que queda molt bé, demanar diàleg i
assentem-nos a parlar i tot això, però quan sortim d’aquí no sentim cap més paraula, d’aquest
diàleg que hem de tenir i el que ens hem d’assentar a parlar.
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Sr. Ramon Cònsola, a parlar, però com hem de parlar. Com ens hem d’assentar a parlar amb una
persona que no ens ha donat mai suport en res, quan més ho necessitàvem, ara ens hem
d’assentar a parlar, doncs per a que ens hem d’assentar a parlar, si un cas vine tu, i ja parlarem,
jo no vindré a parlar amb tu.

Sr. Alcalde, Carles Palau, si vinguéssiu a les reunions que us convoco, podríem dialogar.
Sra. Rosa Buira, si un realment té intenció de, doncs ho ha de fer d’una altra manera, tu ho
entendràs i ens ho acabes de dir, que entens que estiguéssim dolguts i que estiguéssim ferits i
que estiguéssim o ens trobàvem malament, doncs a un que està dolgut i que està ferit no es pot
anar per segons quines vies, s’ha d’anar d’una altra manera, penso que la teva actuació, davant
nostre no és en cap moment de ganes d’estendre ponts i de donar facilitats, és tot el contrari. Els
ponts només s’estenen aquí en públic, davant de la gent i davant de les càmeres, però en privat;
per començar, no ens has ni felicitat perquè el jutge va dir que no érem culpables, mai.
Sr. Alcalde, Carles Palau, que ens hem reunit alguna vegada?
Sr. Ramon Cònsola, Carles, un detall, havia el de Teresa Carles allà.
Sr. Alcalde, Carles Palau, i el de l’Incasòl.
Sr. Ramon Cònsola, i el de l’Incasòl, els dos hem van felicitar, tu vas girar cua i vas fotre el camp.
Sr. Alcalde, Carles Palau, te vam felicitar i vas dir una noticia al diari, encara ningú havia vist la
sentència.
Sr. Ramon Cònsola, ens havia felicitat tothom, a mi no, al grup en general, que et costava a tu.
Sr. Alcalde, Carles Palau, bé, doncs et demano disculpes, si allò et va ofendre et demano
disculpes.
Sr. Ramon Cònsola, no, és que m’ha ofès allò i molt més. Ens hem tornat a trobar un munt de
vegades, encara és hora que ens ho hagis de dir, encara és hora que ens ho hagis de dir, i quan
el jutge ens ho va dir, encara és hora que ens ho hagis de dir. Lo normal d’un alcalde, ja no cal
molt nivell, un alcalde normalet, agafa el telèfon i ens truca a tots i diu enhorabona.
Sr. Alcalde, Carles Palau, per telèfon, quan fa que no me l’agafes?

Sr. Alcalde, Carles Palau, ni contestes whatsapp’s, com t’he de trucar?
Sr. Ramon Cònsola, escolta, llavors parlàvem, ara ja no parlem.
Sr. Alcalde, Carles Palau, llavors ja no parlàvem.
Sr, Ramon Cònsola, si, si.
Sr. Alcalde, Carles Palau, només parlàvem als plens.
Sra. Rosa Buira, darrera puntualització, si em permets, el dia del director de l’Incasòl, quan va
arribar aquí a Bell-lloc, el vas rebre tu a baix a la porta i les primeres paraules que li vas dir va ser
avui estem contents perquè al grup de l’oposició, el jutge ha dit que són innocents, o sigui que
se’n va enterar pel diari, potser segurament també l’havia llegit el diari, però van ser les teves
paraules les que li van confirmar que realment vosaltres estàveu molt contens, només devia ser
de portes cap dins, perquè a nosaltres ni mitja paraula.
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Sr. Ramon Cònsola, jo no, però els demés te’l deuen agafar. I te l’agafo també.

Sr. Alcalde, Carles Palau, si li vaig dir jo, no van ser les primeres paraules que li vaig dir, però li
vaig dir jo.
Sr. Antonio Rispa, amb això de la denúncia no hi era i no tinc ni idea, però si va faltar a la
institució de l’ajuntament, estic amb ells, votaré en contra.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta, aquesta es rebutja per majoria absoluta dels membres
assistents de la corporació.
Vots a favor:
5 Grup municipal de BM-AM, Alcalde Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
Vots en contra:
5 Grup municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
1 Grup municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

CINQUÈ.- ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL

Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM)
decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies alhora de poder
contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que es volien assolir eren de,
com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies d’escala; i
l’estalvi de procediment, assolint la optimització de les estructures locals, amb aminoraments dels
terminis en el procediment administratiu.
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de naturalesa
voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del Departament de
Governació i Relacions institucionals. Els ens consorciats són els Consells comarcals del Pla de
l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i
Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El
CCDL per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la
modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació centralitzada,
configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de donar servei als ens locals
de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats
autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords.
Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà constituir una
central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora de les Bases del Règim
Local (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a per la Llei
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ANTECEDENTS

de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central de contractació de
l’ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de
data 14 de desembre de 2014.
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació d’efectuar cap,
algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del CCDL, podent
optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la legislació de
contractació pública.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula l’adhesió a sistemes externs de
contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats
locals mitjançant els corresponents acords.
2. Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant
la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
3. Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local
(LRSAL)
4. Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre
de 2014
5. Disposició Addicional segona, apartat segon del TRLCSP, relatiu a la competència dels òrgans
de contractació de les entitats locals.

1.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell al sistema d’adquisició centralitzada de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments
i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i
preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.
2.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell perquè en nom i representació
d’aquesta corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per
l’efectivitat del present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i
que la Central de contractació formalitzi.
3.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Alcalde, Carles Palau, aquest punt va relacionat amb el punt sisè, que és el punt següent, i és
que l’ajuntament vol adherir-se al manteniment d’ascensors, però si recordeu la llum ja la tenim
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Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats anteriorment,
aquest Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell adopta el següent ACORD:

adherida a l’ACM, però per adherir-nos al manteniment dels ascensors ens obliguen a
adherir-nos al consorci, d’acord, amb l’adhesió al consorci i la posterior adhesió al contracte de
manteniments dels ascensors, el que aconseguim a l’ajuntament és un estalvi del 50 % en el
manteniment dels tres ascensors que tenim, dóna la casualitat que la mateixa empresa que ens
està fent el manteniment ara, és la empresa que ha guanyat el concurs de l’ACM, per tant, no hi
hauria canvi d’empresa ni de personal que ens presta el servei i el tipus de contracte que tenim
ara, és el mateix que té l’ACM i el Consorci Català, per lo tant el que aconseguim aquí és un
estalvi del 50 % que en números són 1.655,00 € a l’any amb el manteniment dels ascensors.
Antonio, vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, jo em sembla que hauria de ser l’equip de govern qui hauria de mirar els llocs
on es compra i mirar d’on es pot treure més barat i comprar a comerços de proximitat, a més de
donar-ho a una empresa que se’n cuidin ells, em sembla que haurien de ser ells qui miressin
d’on es pot treure més barat, igual que l’ascensor si ho fa més barat aquesta empresa i es la
mateixa empresa, se li podria dir, escolta ens ho fas al mateix preu i continuem igual com abans.
Jo m’abstindré.
Sr. Alcalde, Carles Palau, grup de Convergència voleu comentar alguna cosa?
Sra. Rosa Buira, nosaltres pensem que aquests tipus d’acció centralitzada és adient per una
macro administració, de fet el que ens dieu aquí, que estan consorciats són el Consell Comarcal
del Pla de l’Estany, El Camp, La Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, Consells Comarcals, i a més
de la Diputació de Lleida, Girona i Barcelona, la de Tarragona tampoc no hi és; coincidim amb
l’Antonio que per gestionar les compres i els contractes d’un ajuntament com nostre, si és
perfectament factible fer-ho des del propi ajuntament i més a més en aquest cas afavoriríem el
comerç local i el comerç de proximitat. Nosaltres el comerç, la compra.
Sra. Nadir Castells, però l’empresa és la mateixa.
Sra. Rosa Buira, és la mateixa la dels ascensors, però estem parlant de fer compres, no només
ho fem pels ascensors, ho fem per poder comprar, no?

Sra. Rosa Buira, els ascensors són al punt sis, estem al punt cinc ara. Que ens estem
consorciant amb una sèrie d’ens on només hi ha consells comarcals i diputacions, d’ajuntaments
com el nostre, de moment, pel que diu aquí no hi ha cap; llavors aquesta macro entitat, vols dir
que cal, en un ajuntament com Bell-lloc? Pot ser si negociéssim directament aconseguiríem els
mateixos avantatges o millors, ara si és el vostre criteri, en aquest cas, no ho sé, jo fora de
l’opinió, penso que el grup de que si altres ajuntaments s’hi apunten i es veu que realment això
és una millora tant sensible i que es nota doncs bé, ens hi posem, però així d’entrada anar a la
brava, en coses a fer de conillets d’índies, penso que no toca, però bé.
Sr. Alcalde, Carles Palau, només dir una cosa, els ens que teniu aquí marcats, són els que van
crear o van iniciar el Consorci de Desenvolupament Local.
Sra. Rosa Buira, actualment els sabem?
Sr. Alcalde, Carles Palau, actualment no els sabem perquè depèn, que jo sàpiga, i t’ho dic de
memòria, com a mínim en compra de gas, per exemple són més de 600 ajuntaments, en compra
de paper, folis, són més de 300, en compra de vehicles, són més de 200, etc., etc., en el cas dels
ascensors no t’ho puc dir, perquè no ho sé, però no som el primer poble de la nostra dimensió
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Sr. Ramon Cònsola, aquest és el punt cinc.

que s’adhereix al consorci. Pel que fa al comerç local, aquí no tenim cap empresa, bé, hi ha els
ascensors, la que tenim és Marvi, la que hi ha aquí al poble no és Marvi.
Sr. Ramon Cònsola, Sales.
Sr. Miquel Campàs, la empresa que està instal·lada aquí com a empresa és Sales i els ascensors
que té l’ajuntament són Marvi.
Sr. Alcalde, Carles Palau, correcte, l’empresa Marvi si no m’equivoco és de Lleida, vull dir, és
proximitat, tot i que ens adherim al consorci que és de l’ACM, no és una empresa de Barcelona la
que ve aquí a prestar el servei. La qüestió de l’estalvi ja s’ha negociat amb l’empresa, i diu que
aquell preu només el fa a l’ACM, perquè pel volum de compra, pel volum de negoci, no pot oferir
el mateix preu a 300 ajuntaments que a un ajuntament com el nostre.
Sr. Antonio Rispa, això no ho sabrem, si no ho negociem.
Sr. Alcalde, Carles Palau, ja ho hem negociat Antonio, potser no sóc un bon negociador, ho
reconec, però que voleu que us diga.
Sr. Antonio Rispa, jo d’entrada els hi diria, mira a aquesta gent els hi feu aquest preu, ara ens ho
feu a nosaltres.
Sr. Alcalde, Carles Palau, perquè no, perquè no és el mateix fer un preu, tu no vendràs un quilo
de llenya al mateix que un que et compra 30.000 quilos, no li donaràs al mateix preu.
Sr. Antonio Rispa, si, i tant, sinó li diria ves fabricant fins que em surti gratis, el preu és el preu i ja
està.

Sr. Ramon Cònsola, voldria apuntar un cosa al que deia la Rosa, i amb això tinc una mica
d’experiència al puesto on estic, a veure l’ACM si que és cert que va a l’engròs i si que és cert
que subministres pot ser rentable en el cas de la llum i del gas depèn del consumidor que siguis,
si vas a l’ACM tenen un preu estàndard tant si és petit com si és gran, però quan és amb les
petites coses com pot ser el paper, els bolígrafs, les gomes d’esborrar, els cotxes són coses molt
acotades, perquè per exemple la Diputació quan ha de canviar un cotxe va a l’ACM però només
tens uns quants models, llavors la Diputació es pot acoplar, però un ajuntament que pot
necessitar un model exclusiu pel territori, per la zona, pel volum del poble, ja no hi pot entrar, per
tant, això és el mateix que el paper, l’ACM compra un paper d’impressora, però si tu necessites
una determinada qualitat potser allà no el trobes, llavors, i si tu tens un proveïdor que acostuma a
ser teu, com tots ja sabem, els que estem al comerç, a vegades puges en un cantó perquè li has
pujat una mica a l’altre, i és així. Ara això és una gestió vostra i nosaltres aquí ni entrem ni sortim.
Sr. Alcalde, Carles Palau, ho sigui, el fet d’adherir-nos al Consorci no ens obliga a comprar, de fet
podríem estar adherits i no tenir cap contracte amb ells.
Sr. Ramon Cònsola, no ho venem com una gran cosa, estàs amb un consorci, doncs bé, això és
com aquell que està en una cooperativa de compres, a vegades resulta que és més barat al
Caprabo que a la cooperativa.
Sr. Alcalde, Carles Palau, doncs te’ns vas al Caprabo.
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Sr. Alcalde, Carles Palau, la qüestió és aquesta, lo preu que tenim ara és un, el que s’ha
aconseguit a través de l’ACM és un altre i la manera d’entrar en aquest preu és fer-nos del
Consorci de Desenvolupament, no us puc dir res més.

Sr. Ramon Cònsola, per això mateix.
Sr. Alcalde, Carles Palau, és el mateix. Nosaltres ara hem trobat que és més barat aquí i volem
posar-nos aquí i si trobéssim, mira l’any passat, enguany, ens vam ficar al contracte de la llum
perquè era més barat, l’any passat ho vam estar mirant i era més car, per tant no hi vam entrar,
fins enguany no hi vam entrar, vull dir, i si l’any que ve, a l’any que ve ja han renovat preus, de
moment estant per sota del preu que ens ofereix l’elèctrica a nosaltres directament, si hi ha algun
any que el pugen, doncs sortirem i tornarem al mercat lliure, per dir-ho així, bé no és el mercat
lliure, anirem pel nostre compte. No és tirar-nos de cap sense saber les conseqüències.
Sra. Rosa Buira, per tant, serà una adhesió que pot ser selectiva i que no ens obliga.
Sr. Alcalde, Carles Palau, evidentment, ho diu aquí, ho diu a l’acord.
Sr. Ramon Cònsola, bé, si els dos punts són el mateix, podem votar.
Sra. Rosa Buira, si.
Sr. Ramon Cònsola, no cal que tornem a...
Sr. David Folguera, al final, el tema dels ascensors és un estalvi de 1.600 € anuals casi bé.
Sr. Ramon Cònsola, si, si.
Sr. David Folguera, és la mateixa empresa, al final, però per poder tenir això ens hem d’adherir
aquí, no es que ens adherim aquí perquè hem de comprar maquinària o cotxes...

Sr. Alcalde, Carles Palau, a l’últim paràgraf del primer full et diu: “l’adhesió al sistema d’adquisició
centralitzada no suposa l’obligació d’efectuar cap, alguna o totes les contractacions o serveis” , és
a dir, tu t’adhereixes, aquest any em va bé, contracto això, l’any que ve no m’agrada el preu,
me’n vaig a buscar un altre lloc, vull dir, és així de clar.
Sr. Antonio Rispa, llavors seria preguntar quan val això, perquè igual estàs durant un any, te la
pot fotre i no pots marxar.
Sr. Alcalde, Carles Palau, al dels ascensors, també fem el contracte per un any, es així.
Sr. Miquel Campàs, no es fa un contracte cada any, sinó que és quan un passa i diu prou.
Sr. Alcalde, Carles Palau, la normativa actual de contractació no t’ho permet això.
Sr. Miquel Campàs, vull dir, és anual?
Sr. Alcalde, Carles Palau, depèn de quantitat i tipus de contracte, t’ho obliga a fer-lo anual o pots
fer-ho fins a quatre, però crec si no em falla la memòria, i no em voldria equivocar que els
contractes de serveis per aquests imports han de ser anuals.
Sr. Ramon Cònsola, si, si.

33

Codi Validació: M57CJX9F6CJP32WF3LTYXCM9F | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 33 de 54

Sr. Ramon Cònsola, a la Diputació va ser més barat el Sales que el Consorci, però molt més
barat.

Sra. Secretaria Interventora, anuals.
Sr. Miquel Campàs, és a dir, al cap d’un any si ningú diu res es renova automàticament.
Sr. Alcalde, Carles Palau, no, estaries en falç com diu el Ramon.
Sr. Ramon Cònsola, es podrien votar el dos si van lligats. No?
Sr. Alcalde, Carles Palau, no sé si voleu votar el mateix al dos.
Sra. Rosa Buira, que no fem alguna irregularitat.
Sr. Ramon Cònsola, no veus que van lligats.
Sr. Alcalde, Carles Palau, van lligats perquè per poder contractar els ascensors, primer ens hem
d’haver adherit, senzillament és això. Fem les coses a pams.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta, s’aprova per majoria simple dels membres assistents de la
corporació.
Vots a favor:
5 Grup municipal de BM-AM, Alcalde Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.

SISÈ.- ADQUISICIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’ASCENSORS A TRAVÉS DE
L’ACORD MARC DE L’ACM (EXP. 2015.02)
ANTECEDENTS
1.- L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en data 13 de desembre de 2017, va aprovar l’adhesió al
sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM juntament amb el
Consorci Català pel desenvolupament Local.
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana
de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil
de contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 8 de
juny de 2017, adjudicar l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i
subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.02) a les empreses seleccionades d’acord amb el detall per lots que seguidament es
relaciona:
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Abstencions:
5 Grup municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
1 Grup municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

1.- ASCENSORES ERSCE, SAU, LOTS: 1, 7 i 10
2.- CITYLIFT, SA, LOTS: 2 i 6
3.- A.EMBARBA, SA, LOTS: 3 i 5
4.- MARVI ASCENSORES, SL, LOTS 8 i 9
5.- KONE ELEVADORES, SA, LOT 4
3.- En data 10 de juliol de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats mercantils
adjudicatàries, el corresponent contracte de manteniment d’aparells elevadors i subministrament
d’elements substitutius, licitat de conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior.
4.- Actualment l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell té contractat amb MARVI ASCENSORES, SL un
servei de manteniment preventiu d’ascensors, dissenyat per evitar els problemes abans que
sorgeixin, aplicant un programa individualitzat de manteniment que té en compte factors com l'ús
i edat dels equips, el que garanteix la revisió del sistema i els components en el moment adequat
i sempre d'acord amb el que estableix la normativa vigent.
La proposta d’adherir-nos a l’Acord marc de l’ACM del servei de manteniment d’ascensors, ens
permetrà continuar treballant amb el mateix proveïdor i gaudir d’una oferta econòmicament més
avantatjosa que l’actual.
5.- L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als articles 9 i 12, tots ells del
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.

D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. 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 resta de
disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament
i competències de les entitats locals municipals, i la disposició addicional segona apartat segon
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es proposa al Ple de l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell i aquest adopta els següents ACORDS:
Primer.- Disposar l’adhesió de l’ Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell a l’Acord marc del servei de
manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02), per un termini de vint-i-quatre mesos, des de l’1
de gener de 2018.
Segon.- Aprovar la contractació del servei de manteniment per a dos anys amb l’empresa
adjudicatària MARVI ASCENSORES, SL en les modalitat següents:
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6.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 198.3 del TRLCSP i
33.3, lletra a, de la DN i té com a objecte la regulació de les condicions en que tindran lloc els
serveis de manteniment d’aparells elevadors, designats pels membres del CCDL i de la resta
d’entitats destinatàries de Catalunya que s’adhereixin al sistema de contractació centralitzada del
CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.

Tipus
de
manteniment
(Bàsic/semi-risc/tot
risc)
Bàsic

Tipus d’aparell
(interior/
exterior/muntacàrregues)

Nombre
d’aparells

interior

3

Preu/aparell-any
(€)

552

Tercer.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 2.003,76 € IVA inclòs que
s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2018, a càrrec de l'aplicació pressupostària
1500-21300.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària MARVI ASCENSORES, SL .

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Alcalde, Carles Palau, és el que deia dels ascensors, i és la proposta d’adquisició del servei
de manteniment d’ascensors a través de l’acord marc, a la zona de Lleida el contracte el va
guanyar Marvi que és la mateixa empresa que tenim ara. Actualment l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell té contracte amb Marvi Ascensores, S.L. un servei preventiu d’ascensors dissenyat per
evitar els problemes abans que sorgeixin. La proposta d’adherir-nos a l’Acord marc de l’ACM del
servei de manteniment d’ascensors, ens permetrà continuar treballant amb el mateix proveïdor i
gaudir d’una oferta econòmicament més avantatjosa.
Per fer un resum, el que estem pagant ara per ascensor i any són 1.008,12 € i el preu de l’ACM
són 552 €, el que representa l’estalvi anual que he parlat abans de 1.655 €. En aquets 1.008 €
que comento només hi va inclòs el manteniment, després estem pagant 7 € a part mensuals que
és la línia de telèfon, per si et quedes tancat a dins que hi hagi la trucada d’emergència, això de
la línia de telèfon no va inclosa amb l’ACM.

Sra. Rosa Buira, les prestacions que tenim ara seran les mateixes?
Sr. Alcalde, Carles Palau, idèntiques, això ho hem estant mirant perquè no volíem que a la lletra
petita ens digués que “donde digo digo digo Diego”, ho hem estat mirant i són les mateixes.
Sra. Rosa Buira, si ho heu verificat vosaltres.
Sr. Alcalde, Carles Palau, juntament amb el tècnic de l’ajuntament que controla el tema dels
ascensors i ha sigut tot igual.
Sr. Miquel Campàs, aquí, al segon punt diu: “aprovar la contractació del servei de manteniment
per a dos anys”.
Sr. Alcalde, Carles Palau, si, perquè és el contracte que ens ha vingut.
Sr. Miquel Campàs, de moment ja fem dos anys. No?
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Si no voleu comentar res més?

Sra. Elena Bergés, sí, després es podrà prorrogar si l’ACM també ho fa.
Sr. Ramon Cònsola, és que abans ha dit any per any.
Sr. Alcalde, Carles Palau, és veritat.
Sr. Miquel Campàs, només és puntualitzar.
Sr. Alcalde, Carles Palau, si us hem de dir la veritat, l’acord aquest és el copiat de l’ACM, és el
que ens ha passat l’ACM per adherir-nos.
Sr. Miquel Campàs, com has dit any per any, renovable a quatre.
Sr. Alcalde, Carles Palau, però entenc una cosa que al contracte d’ells com que la quantitat és
molt superior que no la nostra, ells crec que poden fer contractes més llargs.
Sra. Secretaria Interventora, nosaltres també podem fer contractes de serveis de dos anys,
quatre fins a cinc.
Sr. Miquel Campàs, però com que ho havia preguntat, i ho havia dit així.
Sr. Alcalde, Carles Palau, si, havia dit un any.
Sr. Miquel Campàs, si era un o dos, de sortida són dos, llavors a partir d’aquí es renovarà a
quatre anys més, o només quedaran dos per renovar. O lo que digui l’empresa.
Sr. Alcalde, Carles Palau, pot canviar.
Sr. Miquel Campàs, de moment són dos anys amb aquesta.
Sra. Secretaria Interventora, sí.

Sr. Ramon Cònsola, a la data de comunicació si vols canviar d’empresa, hi canvies d’empresa.
Sr. Alcalde, Carles Palau, correcte.
Sra. Secretaria Interventora, sí.
Sr. Alcalde, Carles Palau, igual que han fet ara amb la llum, que ens han avisat que hi ha hagut
el canvi aquest i ens han donat temps per decidir-ho.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta, s’aprova per majoria simple dels membres assistents de la
corporació.
Vots a favor:
5 Grup municipal de BM-AM, Alcalde Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
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Sr. Alcalde, Carles Palau, correcte.

Abstencions:
5 Grup municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
1 Grup municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

SETÈ.- AROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PLA D’ACCIÓ PEL CLIMA I L’ENERGIA
SOSTENIBLE DE BELL-LLOC D’URGELL
ANTECEDENTS
Atès que la Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes pel
Clima i l’Energia Sostenible”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut
després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
Atès que el Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables, es
comprometen, voluntàriament i unilateralment, a anar més enllà dels objectius de la Unió
Europea i a adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del
40 % per l’any 2030 mitjançant la redacció i execució de plans d’acció per a l’energia sostenible i
el clima (PAESC), a favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de
l’eficiència energètica.

Atès que per Decret d’Alcaldia 2017-0067 de 13 de març de 2017 es va portar a terme la
contractació del servei de la redacció del Pla d’Acció d’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de
Bell-lloc d’Urgell mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista LA LLENA
AMBIENTAL, SERVEIS I PROJECTES SCPP. amb NIF J-25506809 per un import de 3.448,50 €
(tres mil quatre-cents quaranta-vuit euros amb quaranta cèntims) IVA inclòs.
Atès que el passat 16 de novembre de 2017 es va presentar en societat el que és el PAESC de
Bell-lloc d’Urgell i es va desenvolupar un procés participatiu de propostes i idees a la ciutadania
de Bell-lloc d’Urgell.
FONAMENTS DE DRET
Els articles 4.1.c), 22.2.d), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
Els articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals.
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Atès que en data 21 d’abril de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en sessió ordinària
va aprovar l’adhesió al Pacte d’alcaldes per l’Energia i el Clima. Per tal de vetllar pel compliment
dels compromisos del Pacte i de l’execució d’aquest Pla d’Acció per a la Sostenibilitat Energètica
i el Clima del municipi de Bell-lloc d’Urgell. L’Ajuntament ha designat al Sr. Carles Palau, alcalde
del municipi, expressant la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per reduir
la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència
energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies
renovables en les àrees urbanes.

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest
adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’Acció d’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Bell-lloc
d’Urgell, document que respon a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió d’Energia
de la Unió Europea i inclou una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir
per aconseguir els objectius plantejats fins al 2030.
Segon.- Sotmetre el pla a informació pública mitjançant edicte que s’ha de fixar en el tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Lleida per un
període de 30 dies des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al BOP, dins el qual
els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al•legacions.
Tercer.- Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial en cas que no es presenti al·legacions dins el
termini d’exposició pública.
En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre del Pla s’han de publicar al
tauler d’anuncis de la corporació i al BOP.
Quart.- Comunicar-ho a l'Oficina del Pacte de Brussel·les (COMO) mitjançant el registre a la
plana web i a la Diputació de Lleida, als efectes corresponents.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Alcalde, Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, no.
Sr. Alcalde, Carles Palau, grup de Convergència?

Sr. Miquel Campàs, jo una pregunta aquí al quart punt, que és a la pàgina web de l’ajuntament.
Sr. Alcalde, Carles Palau, no, una vegada tinguem el pla aprovat s’ha de penjar a la pàgina web
del COMO, que és la Comissió del Medi Ambient de la Unió Europea.
Sr. Miquel Campàs, però, no ho penjareu al tauler d’anuncis?
Sr. Alcalde, Carles Palau, sí, ara durant el mes d’exposició pública, estarà penjat al tauler
d’anuncis, i després quan el tinguem aprovat definitivament es publicarà al web al costat de la
resta d’ordenances i reglaments que té l’ajuntament aprovats.
Sr. David Folguera, i al web del procés participatiu es va penjant tot.
Sr. Miquel Campàs, em refereixo que com ja vau comentar al darrer ple.
Sr. David Folguera, ara li preguntava al Miquel, no sé si tenen el document ells.
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Sra. Rosa Buira, és una decisió i gestió de l’equip de govern, per tant, res a dir.

Sr. Miquel Campàs, com que ja ho va comentar la Rosa, alguna cosa es penja electrònicament,
pot ser que aniria bé que es pengés al taulell físicament ja que hi ha persones que no tenen
facilitat per tenir-ho electrònicament.
Sr. Alcalde, Carles Palau, el que passa és que, el que parla aquí al punt quatre és la pàgina web
de Brussel·les.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta, s’aprova per majoria simple dels membres assistents de la
corporació.
Vots a favor:
5 Grup municipal de BM-AM, Alcalde Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
Abstencions:
5 Grup municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
1 Grup municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

VUITÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’AHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC
D'URGELL A LA CONVOCATÒRIA “XARXA LLEIDA TERRITORI INTEL·LIGENT (XLTI)
període 2017-2019

Atès que el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida ha publicat al Butlletí
Oficial de la P número 104, de 31 de maig de 2017, les bases específiques reguladores i
convocatòria de l’adhesió a la ‘‘Xarxa Lleida Territori Intel·ligent’’ (XLTI) període 2017-2019.
Atès que la XLTI és constitueix com un espai de treball que, sota la coordinació i dinamització del
Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, té com a objectiu que tota la
intel·ligència en promoció econòmica de la província de Lleida treballi de forma coordinada en la
identificació dels reptes que planteja el futur econòmic de la demarcació, així com en la manera
d’enfrontar-los mitjançant una cartera de projectes que es puguin presentar a finançament.
Atès que el treball de la XLTI consistirà, bàsicament, en: Identificació oportunitats
desenvolupament econòmic, Elaboració i gestió cartera de projectes, Cercar finançament extern i
Suport a projectes innovadors de promoció econòmica de les terres de Lleida
Atès que la XLTI s’estructura en els següents àmbits estratègic:
A) Sostenibilitat sistèmica: sostenibilitat i competitivitat des del punt de vista del
desenvolupament rural (economia circular, accés a TICs, models industrials/logístics,...)
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Atès que el Consell rector del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, en
sessió 1/2017, de 7 d’abril de 2017, va prendre l’acord d’aprovar les bases específiques
reguladores de l’adhesió a la “Xarxa Lleida Territori Intel·ligent” (XLTI). Període 2017-2019.

B) Gestió de l’ordenament territorial: àrees protecció ambiental, gestió riscos,
Segarra-Garrigues, sòl industrial,…
C) Adaptació i desenvolupament positiu davant el canvi climàtic: impacte sobre sectors
econòmics (agricultura, turisme,...), resiliència infraestructures, Pacte dels Alcaldes,...
D) Equilibri rural-urbà: nous serveis, sinergies econòmiques, productes alimentaris cicle
curt
E) Emprenedoria rural
Atès que a la XLTI es podran adherir ajuntaments de la demarcació de Lleida que disposin
d’un/una responsable polític/a que tingui atribuïdes les responsabilitats en matèria de promoció
econòmica i que tinguin a la seva plantilla d’almenys un/a tècnic/a encarregada del
desenvolupament i promoció econòmica en el seu àmbit territorial d’actuació.
Atès que en data 09 de febrer de 2017, el Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ens comunica l’informe favorable sobre la
sostenibilitat financera perquè l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell pugui exercici les competències
de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local mitjançant un informe realitzat per la Direcció
General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.
Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell des de l’any 2001, compta amb una àrea de promoció
econòmica i desenvolupament local que dona cobertura territorial local i comarcal.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple del l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest adopta
els següents ACORDS:
PRIMER. Adherir-se a la convocatòria de la ‘‘Xarxa Lleida Territori Intel·ligent’’ (XLTI) període
2017-2019 que promou el patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

TERCER. Designar com a responsable tècnic en aquesta adhesió al Sr. Roger Bosch i Batlle.
QUART. Comunicar l’adhesió mitjançant sol·licitud al Patronat de Promoció Econòmica de la
Diputació de Lleida, als efectes corresponents.
CINQUÈ. 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’aquesta adhesió.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Alcalde, Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, no.
Sr. Alcalde, Carles Palau, grup de Convergència?
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SEGON. Designar com a responsable polític en aquesta adhesió al Il·lm. Sr. Alcalde de
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, Carles Palau i Boté.

Sra. Rosa Buira, nosaltres pensem que tot el que sigui millorar la promoció econòmica del
municipi, doncs potser bo pel nostre poble.
Sr. Alcalde, Carles Palau, bàsicament és un espai de treball creat pel Patronat de Promoció
Econòmica de la Diputació de Lleida, on s’establirà un grup de treball, on s’ha establert un grup
de treball de tècnics i administracions que tinguin l’àrea de promoció econòmica creada i els
objectius com s’ha dit aquí i he llegit ara, estan els d’identificar oportunitats de desenvolupament i
cercar finançament extern; en definitiva buscar ajudes pel territori. I estar inclosos o adherir-nos
en aquesta xarxa representarà que l’Ajuntament de Bell-lloc i la incubadora d’empreses
estiguem, com dir-ho, també al mig del “sarao”. Ens podem assabentar de coses i de projectes
que siguin beneficiosos pel poble, bàsicament és això.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta, s’aprova per majoria simple dels membres assistents de la
corporació.
Vots a favor:
5 Grup municipal de BM-AM, Alcalde Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
Abstencions:
5 Grup municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
1 Grup municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

Atès que en l’anterior Ple va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim
d’aquests Decrets el 0196/2017.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0197/2017 fins al núm. 275/2017 ambdós inclosos.
S’adjunta annex.

ANNEX
Nº
DECRET
197/2017
198/2017
199/2017
200/2017
201/2017
202/2017

DATA

ASSUMPTE

08/09/2017 CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 14/09/2017
12/09/2017 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 2017 PROGRAMA CATALUNYA EMPREN
APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE
13/09/2017 L'EXERCICI 2018
14/09/2017 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (Exp. 2017/057)
14/09/2017 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (Exp. 2017/063)
14/09/2017 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS DE FACTURES REBUDES DEL 16
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NOVÈ.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I DELS ACORDS DE LES JUNTES
DE GOVERN LOCAL.

AL 31 D'AGOST 2017
LLICÈNCIA URBANÍSTICA (Exp. 2017/032)
RELACIÓ DE PAGAMENT
SOL·LICITUD SUBENCIÓ PLA D'ARRENDAMENTS I
SUBMINISTRAMENTS
CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL 19/09/2017
INCOASIÓ D'EXPEDIENT DE BAIXES D'OFICI PER INCLUSIÓ
INDEGUDA AL PADRÓ D'HABITANTS
LLICÈNCIA D'ALTA A LA XARCA D'AIGUA I CLAVEGUERAM
PROJECTE ARRANJAMENT PISCINES MUNICIPALS
DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS PREU PÚBLIC CASAL D'ESTIU
2017
BAIXA DESPATX 4 INCUBADORA D'EMPRESES
LLICÈNCIA URBANÍSTICA (Exp. 2017/050)
DESESTIMEN DE LA PETICIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES Exp. 2016/064
APROVACIÓ NÒMINES I DIETES
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS DE FACTURES REBUDES DEL 1 AL
15 DE SETEMBRE DE 2017, PER APROVACIÓ DE FACTURES
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 09/10/2017
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 09/10/2017
PERMÍS LABORAL PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA PARELLA DE FET

203/2017
204/2017

15/09/2017
15/09/2017

205/2017
206/2017

15/09/2017
20/09/2017

207/2017
208/2017
209/2017

23/06/2017
20/09/2017
25/09/2017

210/2017
211/2017
212/2017
213/2017
214/2017

25/09/2017
25/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
27/09/2017

215/2017
216/2017
217/2017
218/2017

27/09/2017
04/10/2017
04/10/2017
06/10/2017

219/2017

06/10/2017 MUNICIPAL MITAJNÇANT CONTRACTE DE RELLEU
JUBILACIÓ PARCIAL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT AMB
06/10/2017 CONTRACTE DE RELLEU
10/10/2017 RELACIÓ DE PAGAMENTS
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D'INVERSIONS
10/10/2017 LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 2017 I 2018
13/10/2017 CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL 17/10/2017
APROVACIÓ CLAUSULA ADDICIONAL QUARTA DEL CONVENI
18/10/2017 MANTENIMENT CONSULTORI MÈDIC 2017
18/10/2017 COMUNICACIÓ URBANÍSTICA (Exp. 2017/073)
19/10/2017 COMUNICACIÓ URBANÍSTICA (Exp. 2017/072)
19/10/2017 COMUNICACIÓ URBANÍSTICA (Exp. 2017/069)
CONTRACTACIÓ TEMPORAL D'UNA TÈCNICA SUPERIOR EN
19/10/2017 EDUCACIÓ INFANTIL LLAR D'INFANTS
REDUCCIÓ DE JORNADA LABORAL PER CURA D'UN MENOR
19/10/2017 PERSONAL LABORAL LLAR D'INTANTS
19/10/2017 COMUNICACIÓ URBANÍSTICA (Exp. 2017/071)
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS DE FACTURES REBUDES DEL 16 AL
24/10/2017 30 DE SETEMBRE 2017, PER APROVACIÓ DE FACTURES
24/10/2017 CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI I URGENT 25/10/2017
25/10/2017 COMUNICACIÓ URBANÍSTICA (Exp. 2017/061)

222/2017
223/2017
224/2017
225/2017
226/2017
227/2017
228/2017
229/2017
230/2017
231/2017
232/2017
233/2017
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220/2017
221/2017

RESOLUCIÓ DEL PROCÉS PER A LA SELECCIÓ DEL PEÓ DE LA BRIGADA

25/10/2017
25/10/2017
27/10/2017
27/10/2017

238/2017
239/2017
240/2017

30/10/2017
30/10/2017
31/10/2017

241/2017
242/2017
243/2017

31/10/2017
03/11/2017
03/11/2017

244/2017
245/2017

03/11/2017
03/11/2017

246/2017

06/11/2017

247/2017
248/2017
249/2017

06/11/2017
06/11/2017
07/11/2017

250/2017

07/11/2017

251/2017
252/2017

07/11/2017
08/11/2017

253/2017
254/2017
255/2017

10/11/2017
10/11/2017
10/11/2017

256/2017

16/11/2017

257/2017

16/11/2017

258/2017
259/2017

17/11/2017
17/11/2017

260/2017
261/2017
262/2017
263/2017
264/2017

17/11/2017
17/11/2017
21/11/2017
22/11/2017
23/11/2017

CANVI DE TITULAR DE LLICÈNCIA D'ÚS DE NÍNXOL
CANVI DE TITULAR DE LLICÈNCIA D'ÚS DE NÍNXOL
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 02/11/2017
RELACIÓ DE PAGAMENTS
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2017 DEL
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017
COMUNICACIÓ URBANÍSTICA (Exp. 2017/075)
APROVACIÓ NÒMINES I DIETES
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2/2017 DEL
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017
CONCESSIÓ ADMINSTRATIVA D'ÚS FUNERARI
COMUNICACIÓ URBANÍSTICA (Exp. 2017/080)
CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL
07/11/2017
CONCESSIÓ ADMINSTRATIVA D'ÚS FUNERARI
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'AUDITORIA ENERGÈTICA DE
L'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL
CONVOCATÒRIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE PROMOGUT PER
UNA QUARTA PART DELS REGIDORS
LLICÈCIA URBANÍSTICA (Exp. 2017/046)
COMUNICACIÓ URBANÍSTICA (Exp. 2017/076)
RESOLUCIÓ DE L'EXP. DE RENOVACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
PADRONALS PERSONES EXTRANGERES NO COMUNITÀRIES
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRACIÓ EN LES
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA
CONVOCATÒRIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 13/11/2017
APROV. PLECS ADMINISTRATIUS I TÈCNICS CONTRACTACIÓ SERVEI
DE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS I ANUN. LICITACIÓ
COMUNICACIÓ URBANÍSTICA (Exp. 2017/077)
COMUNICACIÓ URBANÍSTICA (Exp. 2017/074)
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS DE FACTURES REBUDES DEL 01
AL 31 D'OCTUBRE 2017
DIRECCIÓ FACULTATIVA OBRA ARRANJAMENT PLAÇA MAJOR I
RESSALT CARRER ORIENT
CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL
21/11/2017
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 23/11/2017
APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR D'OBRES D'ARRANJAMENT
PLAÇA MAJOR I RESSALT CARRER ORIENT
DEVOLUCIÓ AVAL LLICÈNCIA EXTRACCIÓ D'ARIDS
RELACIÓ DE PAGAMENTS
CANVI DE TITULAR DE LLICÈNCIA D'ÚS DE NÍNXOL
ABONAMENT TRIBUNAL QUALIFICADOR PROCÉS DE SELECCIÓ DE
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234/2017
235/2017
236/2017
237/2017

265/2017
266/2017
267/2017

29/11/2017
29/11/2017
29/11/2017

268/2017

29/11/2017

269/2017
270/2017
271/2017

29/11/2017
29/11/2017
30/11/2017

272/2017
273/2017
274/2017
275/2017

30/11/2017
30/11/2017
01/12/2017
01/12/2017

PEÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL
DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS DE NATURALESA PÚBLICA
LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2017/062)
COMUNICACIÓ URBANÍSTICA (EXP. 2017/070)
APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT BELL-LLOC
D'URGELL I ADAMO TELECOM IBERIA SA
RECONEIXEMENT OBLIGACIONS DE FACTURES REBUDES DEL 1 AL
15 DE NOVEMBRE DE 2017
APROVACIÓ DE NÓMINES I DIETES
RELACIÓ DE PAGAMENTS
APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ I SUBVENCIÓ DE
L'AGRUPACIÓ SARDANISTA DE BELL-LLOC D'URGELL
DELEGACIÓ FUNCIONS ALCALDIA PER ABSÈNCIA
COMUNICACIÓ URBANÍSTICA (EXP. 2017/068)
APROVACIÓ JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ

Donar compte de les Actes de la Junta de Govern Local i dels acords adoptats de data:
19/09/2017, 17/10/2017, 07/11/2017 i 21/11/2017. S’adjunta annex.

19/09/2017
(10/2017)
17/10/2017
(11/2017)
07/11/2017
(12/2017)

21/11/2017
(13/2017)

JUNTES DE GOVERN
ACORDS
APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA PROCÉS DE SELECCIÓ PEÓ BRIGADA
MUNICIPAL
COMUNICACIONS PRÈVIES I/O DECLARACIONS RESPONSABLES D'INICI
D'ACTIVITATS
ATORGAMENT TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUAL PERSONES AMB
DISMINUCIÓ
ASSIGNAR GRATIFICACIONS AL PERSONAL LABORAL TÈCNIC INFORMÀTIC I
AL PERSONAL FUNCIONARI HAB. NACIONAL
APROVACIÓ DOCUMENT TÈCNIC D'ARRANJAMENT PLAÇA MAJOR I
RESSALT CARRER ORIENT
ATORGAMENT TARGETA D'APARCAMENT INDIVIDUAL PERSONES AMB
DISMINUCIÓ
COMUNICACIONS PRÈVIES I/O DECLARACIONS RESPONSABLES D'INICI
D'ACTIVITATS

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
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ANNEX
DATA

Sr. Alcalde, Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, no.
Sr. Alcalde, Carles Palau, grup de Convergència?
Sr. Miquel Campàs, jo, referent a unes factures, senzillament suposo que ara no us recordareu de
totes, per això si ens les pots fer arribar i al proper ple les podem comentar si veiem o creiem que
hi ha alguna anomalia. Tinc una d’Imagrifol amb data 31/08 d’un import de 1.427 € i després al
31/10 un retorn del mateix import, hi ha algun motiu?
Sr. Alcalde, Carles Palau, t’ho dic, però t’ho confirmaré, crec que és una farola, un fanal que es va
reparar, és que ja ens va passar una vegada i no se si és aquesta, és una farola que vam reparar
nosaltres i ens va entrar la factura a nosaltres i després l’assegurança li va pagar a ell
directament, per això, hi ha la correcció, de positiva i negativa, però t’ho confirmaré, t’ho dic de
memòria.
Sr. Miquel Campàs, t’ho dic perquè com que a la mateixa data 31/08 hi ha una de 1.390 € que no
fos, no ho sé, al tanto, només pregunto.
Sr. Alcalde, Carles Palau, deixem-ho entre cometes, perquè no hi posaria la mà al foc, en això
que t’he dit ara; perdona, m’has dit la del 31/08?
Sr. Miquel Campàs, la del 31/08, que és.
Sr. Alcalde, Carles Palau, positiva de 1.427 €.
Sr. Miquel Campàs, si, hi ha una de positiva, i després també hi ha una de negativa.
Sr. Alcalde, Carles Palau, del mateix dia.

Sr. Alcalde, Carles Palau, val.
Sr. Miquel Campàs, no, perdó del 31/10.
Sr. Alcalde, Carles Palau, la negativa és del 31/10.
Sr. Miquel Campàs, si primer surt que se li va pagar i després surt que se li va abonar. Després de
cara als serveis de neteja, una pregunta, la mateixa empresa veig que ha fet unes despeses, bé,
suposo que se li ha pagat, una de 2.541 € que posa neteja puntual pavelló, neteja agost, neteja al
mes d’agost, ens pots explicar que és?
Sr. Alcalde, Carles Palau, estem parlant de Servinet.
Sr. Miquel Campàs, Serveis de Personal i Neteja.
Sr. Alcalde, Carles Palau, Servinet.
Sr. Miquel Campàs, no se qui és, en data 31/08, bé, la factura la entra 01/09.
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Sr. Miquel Campàs, si.

Sr. Alcalde, Carles Palau, em dius la quantitat.
Sr. Miquel Campàs, 2.541 €.
Sr. Alcalde, Carles Palau, mirarem a veure que és.
Sr. Miquel Campàs, perquè s’ha fet alguna modificació amb aquesta empresa?
Sr. Alcalde, Carles Palau, estem ara en licitació del nou contracte de neteja. El que si que s’ha fet
és que el contracte estava esgotat, i llavors, no em vull equivocar de data, a la primavera es va
tramitar un contracte menor, pels mesos mentre fèiem la licitació del nou contracte de neteja, es
va continuar agafant Servinet, perquè és el que va fer l’oferta més bona i ara estem fora de joc,
per dir-ho d’alguna manera, perquè el contracte menor també s’ha acabat i estem resolent la
licitació, ahir precisament vam obrir els sobres i al gener farem l’obertura del tercer, del sobre
número tres.
Sr. Miquel Campàs, aquesta empresa si no recordo malament, el material el posava ella.
Sr. Alcalde, Carles Palau, correcte.
Sr. Miquel Campàs, i ara com és que ens el cobra.
Sr. Alcalde, Carles Palau, no.
Sr. Miquel Campàs, si mira, aquí tinc les factures que posa material neteja ajuntament 239 €.
Sr. Alcalde, Carles Palau, quina empresa és?

Sr. Alcalde, Carles Palau, això és, ja ho vau preguntar l’any passat, una factura similar, són les
bosses de basura que gasta la brigada, són les escombres que es compren a la persona que
s’encarrega del pavelló, del material de neteja del pavelló que aquest si que el comprem
nosaltres, a Derquim també comprem els rotllos de paper de camilla pel consultori, són factures
d’aquestes, però de totes maneres te les faré arribar. Però Servinet continua portant ella el
material.
Sra. Rosa Buira, a Derquim sempre se li havia comprat tot el material, ja es comprava a Derquim,
aquesta vegada representa que hi ha moltes factures, crec que pujava més de 1.500 €.
Sr. David Folguera, el tema del consultori mèdic que abans no hi era.
Sr. Alcalde, Carles Palau, comprem el paper camilla, no ho sé, ja ho miraré, potser de les piscines
de l’estiu també.
Sr. Miquel Campàs, lo de les piscines també hi surt, Llar d’Infants, material Llar d’Infants, neteja
piscines, neteja pavelló poliesportiu, consultori mèdic, neteja ajuntament.
Sr. Alcalde, Carles Palau, això és Derquim tot.
Sr. Miquel Campàs, tot és Derquim, llavors clar, si és la empresa de neteja per un costat,
nosaltres teníem entès que la mateixa empresa ja portava el material.
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Sr. Miquel Campàs, Derquim.

Sr. Alcalde, Carles Palau, i ho continua fent igual.
Sr. Miquel Campàs, que no s’hagués canviat el conveni o alguna cosa.
Sr. Alcalde, Carles Palau, no, no.
Sr. Miquel Campàs, i després una factura de Construccions Miquel Bargalló, de 7.452 € de
reparacions carrers amb data 20/09 entrada factura i data factura 31/08.
Sr. Alcalde, Carles Palau, 20/09 és entrada.
Sr. Miquel Campàs, si 20/09 és entrada i data factura 31/08, posa reparacions carrers.
Sr. Alcalde, Carles Palau, i m’has dit?
Sr. Miquel Campàs, 7.452 euros.
Sr. David Folguera, el Camí de Torregrossa?
Sr. Alcalde, Carles Palau, Torregrossa ho va fer un altre, sé que va arreglar uns quants camins
Camí de Vilanova, el de baixar a les escoles, del Telègrafol, fem la còpia i t’ho fem arribar. Algun
comentari més?
Votacions
El Ple de la corporació es dona per assabentat dels Decrets d’Alcaldia i dels Acords de la Junta
de Govern Local.

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM),
estableix al seu article quart l’obligatorietat de les Corporacions locals d’elaborar i remetre al
Ministeri d’Economia i Hisenda un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos
per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local.
Per tant, s’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb el Reial Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer, resultant-ne el següent detall resum: TERCER TRIMESTRE 2017:
Pagaments realitzats en el trimestre: 141.535,78 €
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 45.140,53 €
Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
equivalent al tercer trimestre de 2017, entenent-se com una magnitud definida al Reial Decret
635/2014, de 25 de juliol.
El període mig de pagament 3r. TRIM. 2017: 1,72 dies
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DESÈ.- DONAR COMPTE DE LES RENDICIONS FETES AL MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ
PÚBLICA: INFORMES TRIMESTRALS DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT I PERÍODE MIG
DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 3R TRIMESTRE DEL 2017

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Alcalde, Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, no.
Sr. Alcalde, Carles Palau, grup de Convergència?
Sr. Antonio Rispa, ara jo volia preguntar una cosa, ah no, és a precs i preguntes.
Sra. Rosa Buira, no.
Votacions
El Ple de la corporació es dona per assabentat dels informes trimestrals.

ONZE.- MOCIONS
Sr. Alcalde, Carles Palau, teniu alguna moció per presentar?
No hi ha mocions, doncs passem a precs i preguntes.

Sr. Antonio Rispa, fa un prec, el tema de la foto que presento, perquè l’altre dia amb la boira que
hi ha, el camió que porta la Coca-Cola per descarregar per darrera, baixava un cotxe i no es va
fotre de patac contra el mur de miracle.
Sr. Alcalde, Carles Palau, al carrer Darrera els Horts, ja se li ha fet requeriment, hem tingut dos
reunions amb ell.
Sr. Antonio Rispa, si veus el carrer és això i ha fotut un mur, això és ample i aquí és estret i a la
boira que hi ha al matí, ve el camió aquí, i casi es fot de patac amb aquest muro. Llavors potser
el responsable seria l’ajuntament si passa alguna cosa.
Sr. Alcalde, Carles Palau, en aquest cas encara ho seria ell perquè encara està en època
d’obres, ell no té senyalitzat bé les obres i és responsabilitat seva.
Sr. Antonio Rispa, almenys que ho senyali.
Sr. Alcalde, Carles Palau, el que si és cert és que l’ajuntament ja ha tingut dos visites d’obra amb
els tècnics, se li ha marcat, se li ha comunicat per escrit el que ha de fer, i estem a l’espera de
que ho faci.
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DOTZE.- PRECS I PREGUNTES

Sr. Antonio Rispa, si vols que t’ho deixa, però ja ho saps.
Sr. Alcalde, Carles Palau, si ho vols deixar cap problema.
Sr. Miquel Campàs, i la resolució com heu quedat, retira’l o que.
Sr. Alcalde, Carles Palau, ha de retirar aquest muret.
Sr. Miquel Campàs, l’ha de retirar i línia recta de façana a façana.
Sr. Alcalde, Carles Palau, l’ha de retirar i les escales aquestes, aquest muret s’ha de desplaçar
seguint la línia del magatzem.
Sr. Miquel Campàs, és a dir, i després fer acera.
Sr. Alcalde, Carles Palau, i fer acera, exacte.
Sra. Rosa Buira, les escales en una acera.
Sr. Alcalde, Carles Palau, no, escales no, escales en una acera que tal i com està ara no estan
dins de la seva propietat, no pot ser; ja se li va marcar bé, alhora d’executar-ho.
Sr. Miquel Campàs, i en lloc de ser escales, no pot ser rampa?
Sr. Alcalde, Carles Palau, escales no, ha de ser rampa, no poden ser escales.
Sr. Miquel Campàs, com que hi ha escales...
Sr. Alcalde, Carles Palau, ara hi ha escales, però no poden ser escales, tota la urbanització nova
actual ha de ser accessible, per tant les escales s’han d’eradicar al màxim.

Sr. Alcalde, Carles Palau, sí, sí, se li ha notificat per escrit, perquè no ens pugui dir que no li hem
dit res; a part de que hi ha hagut dos visites sobre el terreny amb les tècnics i marcant la ratlla.
Sr. Antonio Rispa, llavors volia preguntar ja que no s’ha convocat la plaça aquella, si teniu alguna
intenció d’ajudar al futbol o a les entitats del poble amb els diners que s’havien destinat per
aquella plaça, si teniu intenció.
Sr. Alcalde, Carles Palau, pel que fa al futbol, amb els tres clubs esportius grossos de Bell-lloc,
que són el bàsquet, el futbol i el hoquei, es va arribar a un acord amb ells i es va aconseguir
renovant el conveni de Veri, que si no m’equivoco el Ramon ho va aconseguir al seu temps, vam
aconseguir una mica més de diners, el doble, i es va destinar a aquests tres clubs i se’ls hi va dir
que durant tres anys allò seria el que rebrien, i els tres hi van estar d’acord, en aquest sentit,
estem parlant de subvenció directa al club, una altra cosa és que em diguis de destinar diners al
camp de futbol, amb això estem d’acord de que haurem de fer un esforç.
Sr. Antonio Rispa, destinar algo, o fer casetes o algo.
Sr. Alcalde, Carles Palau, ara per exemple, no sé si ho heu vist, hi ha un lavabo portàtil,
sincerament és penós, però és per cobrir l’expedient que la federació estava apretant o fiqueu un
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Sr. Miquel Campàs, el compromís per part de l’ajuntament i per part d’ell és el de retirar aquest
mur.

lavabo pel públic o tanquem el camp, i després estan apretant també pel tema de que volen els
vestidors al camp, perquè l’àrbitre no té perquè sortir del camp, de moment amb això s’està
treballant en el tema.
Sra. Rosa Buira, fem un prec, des del grup de Convergència, el que si demanem i ara ho
demanem de manera exigent que no volem que se’ns paguin les indemnitzacions per assistència
als plens amb el concepte de nòmina, perquè ni ara ni abans hem cobrat cap nòmina de
l’ajuntament, sempre, ara i abans, hem cobrat indemnitzacions per assistència als òrgans
col·legiats, ho diem així de forma tant contundent perquè la paraula nòmina és la que la senyora
fiscal va utilitzar com a base per imputar-nos de prevaricació i malversació, ens va portar al Jutjat
aquesta paraula i vam haver de declarar davant del jutge, havent de justificar que no havíem
cobrat una nòmina, sinó que havíem cobrat una indemnització per la feina que havíem estat fent,
per les reunions i per tota la feina que comportava la gestió municipal, i podem assegurar que
anar davant del jutge a donar explicacions no és agradable per ningú ni tampoc recomanable,
per tant demanem, però amb molta efussivitat, que no surti en cap lloc la paraula nòmina, perquè
a més és que no és veritat; el senyor alcalde segurament que si cobra una nòmina de
l’ajuntament i també el Miquel però els demés no cobrem nòmina i una falsedat entre cometes
d’aquest tipus per nosaltres ha tingut conseqüències molt desagradables i no volem tornar a
passar per aquí.
Sr. Alcalde, Carles Palau, que em pots dir on surt, perquè quan firmo el decret, firmo
indemnitzacions.
Sr. Ramon Cònsola, a tots els extractes.
Sra. Rosa Buira, a tots els extractes del banc surt nòmina.
Sr. Ramon Cònsola, i volia fer una puntualització, aquests extractes són on la fiscal, i suposo que
el jutge va veure que no tenien cap transcendència, però la fiscal si, ella li donava molta, perquè
ens els van ensenyar a tots, un per un, com sortia a tots els extractes del banc com ficava
nòmina i continua sortint nòmina.

Sr. David Folguera, al concepte que fica l’ajuntament no surt nòmina, potser el banc.
Sra. Brigit Jubillar, al banc ho hem preguntat, no surt per defecte.
Sr. Alcalde, Carles Palau, t’ho dic perquè jo quan firmo el decret firmo indemnitzacions a càrrecs
electes.
Sr. Ramon Cònsola, jo també firmava el mateix decret que tu. I a la comptabilitat sortia nòmina,
tampoc ho sabia.
Sr. Alcalde, Carles Palau, ho revisarem.
Sr. Ramon Cònsola, al tanto, per això ho estem dient.
Sra. Rosa Buira, a aquesta última no sortia la paraula nòmina, però a les altres si, i bé, quan
nosaltres veiem la paraula nòmina doncs se’ns encén un radar especial.
Sr. Alcalde, Carles Palau, es revisarà i no hi haurà cap problema en absolut. Jo no m’havia donat
compte.
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Sr. Alcalde, Carles Palau, estàs parlant del banc no de la comptabilitat d’aquí.

Sr. David Folguera, no et pots donar compte, com t’ha de sortir.
Sra. Rosa Buira, és una sensibilitat especial.
Sr. David Folguera, jo tampoc no m’he donat compte.
Sr. Alcalde, Carles Palau, no patiu.
Sr. Ramon Cònsola, a vosaltres us fica nòmina o no?
Sr. David Folguera, no, el banc ho té com a concepte abonament nòmina, perquè és un
abonament mensual, però el concepte fica assistència a plens per tal i per tal.
Sr. Ramon Cònsola, nosaltres també ens va sortir que no ho sabíem, perquè estava a la
comptabilitat de l’ajuntament, llavors es va tenir que justificar i les administratives van dir que no
cobràvem una nòmina, que sortia nòmina perquè era un tema del banc, però en cap moment, jo
firmava els decrets, igual que l’alcalde actual, i firmàvem amb el concepte d’indemnitzacions i a
baix ho ficava ben clar.
Sra. Rosa Buira, la sort que vam tenir entre cometes, aquests documents que eren la
comptabilitat de l’ajuntament, perquè el jutge no hi va anar al banc a buscar res, sinó que tot va
sortir de l’ajuntament i en aquets conceptes hi havia alguns mesos que posava mensualitat, o
mes d’octubre o mes del que fos, i uns altres que posava nòmina, els diners eren els mateixos
però anaven canviant el concepte i això ens va ajudar a que realment confirmés que allò no era
una nòmina, però que les coses anaven per aquí.

Sr. Ramon Cònsola, una altra cosa, volia fer un prec, que ja el vaig fer el dia que vam triar les
taules, i la gent em continua, sobretot gent una mica gran, no és que nosaltres siguem joves,
però una mica més gran que nosaltres, que s’estan queixant que s’han ficat totes les taules en un
lloc, jo no sé contestar, pel tema de les taules, de recursos, us faig el prec perquè això es va fer
entrada la democràcia, la primera vegada que es va anar a votar aquí en aquest poble i en aquell
moment que hi havia el Cunillera, el meu pare i tota aquesta gent, el criteri va ser que partien el
poble per la meitat, perquè fos més accessible per tothom i més per la gent gran, en aquells
temps segurament no hi havia tants cotxes com ara, però ara ens trobarem que la gent gran,
tenen els fills a fora i no podran anar a votar, sapiguem això que no li estem fent cap favor a la
democràcia, espero i confio que després de les pròximes votacions algú entri en raó i torni a
deixar les coses com estaven, perquè no hi ha cap interès polític, crec, en canviar-ho, o almenys
que es vulgui perjudicar a un segment de la societat de Bell-lloc que pot votar a un segment
exclusiu a un partit, m’explico.
Sr. Alcalde, Carles Palau, no sé.
Sr. Ramon Cònsola, si home, la gent gran normalment, la gent gran, jo crec això, no és, però, no
té raó el que s’ha fet, hi ha molta queixa, no té raó, perquè es va fer per aquesta raó, per facilitar
el vot a la gent, i ara l’hem concentrat en un lloc en el qual el radio l’hem variat molt, segons per a
qui, clar, segons per a qui, l’hem deixat igual, per exemple jo el tinc igual que com el tenia, però
qui viu a la zona del Tarrio, una padrina que viu allà ja no el té igual, ha de caminar el doble, o no
anirà a votar; com molts diuen que no aniran a votar, si no l’acompanya el fill, llavors hi haurà
gent que els hauran d’anar a buscar en cotxe per les cases per a que vagin a votar.
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Sr. Alcalde, Carles Palau, no patiu, que demà mateix ens hi posarem.

Sr. Alcalde, Carles Palau, a mi em consta que s’està organitzat una recollida, un servei
d’acompanyament, per dir-ho així.
Sr. Ramon Cònsola, perdoneu-me, si hem de ficar autobusos per a que la gent vagi a votar...
Sr. Alcalde, Carles Palau, no des de l’ajuntament.
Sr. Ramon Cònsola, potser hauríem de deixar-ho com abans tal i com estava.
Sr. Alcalde, Carles Palau, senzillament s’ha optat per unificar les dos taules, com es fa a molts
llocs, de tenir les taules al mateix lloc, en part per optimitzar recursos, potser si.
Sr. Ramon Cònsola, això ho dieu vosaltres.
Sr. Alcalde, Carles Palau, sí, sí, no t’ho nego, ho vaig dir jo el dia que vam fer el sorteig aquí dalt.
En part per optimitzar recursos, i en part perquè jo personalment no trobava molt lògica aquesta
separació, entenc que evidentment hi haurà una part del poble, que es veurà, jo no diria tant
perjudicada, que s’haurà de desplaçar una miqueta més, la setmana que ve, ja tenim previst fer
pregons i repartir cartells per a que la gent sigui conscient que ha hagut aquest canvi, la gent de
totes maneres ha rebut la targeta censal a casa informant on està, al web de l’ajuntament s’ha
publicat una noticia al respecte, valorarem aquestes eleccions com van i plantejarem per les
properes si hem de tornar al sistema anterior o no.
Sr. Miquel Campàs, jo crec que potser el canvi s’ha anat a fer a les eleccions pitjors que es
podien fer, potser, en aquest cas que Catalunya es juga molt, potser com menys moviment millor.
Sr. Alcalde, Carles Palau, potser són les millors perquè la gent està més decidida a anar a votar i
el fet de caminar tres metros més...
Sr. David Folguera, per puntualitzar lo que s’ha dit abans del Puigdemont, ni molt menys m’he
deixat expressament al Puigdemont.

Sr. David Folguera, avui ho he revisat.
Sr. Ramon Cònsola, perquè tu sempre estaves amb els presos, però els que estan a l’exili no
estan presos.
Sr. David Folguera, govern a l’exili.
Sr. Ramon Cònsola, no estan entre reixes, però també deu ni do quina putada.
Sr. David Folguera, vaig parlar un dia del govern a l’exili, però evidentment, el president és el
president, fins i tot ho he revisat, en absolut, cap menyspreu cap al president.
No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-dues
hores i cinquanta-set minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.
Vist i plau
L’Alcalde
Carles Palau Boté

Secretària interventora
Elena Bergés Martín
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Sr. Ramon Cònsola, jo només et dic el que havia sentit, avui t’ho volia dir, perquè estic d’acord.
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