04/15-ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 14 de maig de 2015
Reunits a la Sala de Plens de la Casa Consistorial essent les vint-i-una hores del dia 14 de
maig de 2015, hi són a la sessió els següents membres;
Ramon Cònsola Palau
Miquel Campas Pla
Montserrat Segura Basela
Rosa Mª Buira Castell
Robert Tarrio Carulla
Brigit Jubillar Jové
Josep Sarret Torrades
Francesc Niubó Bosch
Ramon Cadens Bosch
Antonio Rispa Fàbrega

Alcalde – President d'aquesta Corporació
1r Tinent d’alcalde
2a Tinent d’alcalde
3a Tinent d’alcalde
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

Excusa la seva assistència el regidor Sr. Francesc X. Maruenda. Comprovat el quòrum
necessari per celebrar la sessió. Actua com a Secretària la Sra. Pilar Casanova Navarro
qui dóna fe de l'Acte.

1r. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS.

Atès que d’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, les actes s’hauran
de sotmetre a votació en la sessió ordinària següent.
Atès que s’han dut a terme, el Ple ordinari de 26/02/2015 i el Ple extraordinari de
27/04/2015 i resten pendents per a la seva aprovació.
Vist l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/20003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
S’acorda:
Primer.- Aprovar l’acta del Ple ordinari de 26/02/2015 i la del Ple extraordinari de
27/04/2015.
Feta la votació:
S’aproven per unanimitat.
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2n. PROPOSTA APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CREDIT Nº3/2014 DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL PER L’EXERCICI 2014.
Davant l’existència de despeses que no podien demorar-se fins a l’exercici següent per a
les que no existeix crèdit en el vigent pressupost de la Corporació del moment, i donat que
es disposa de nous ingressos sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost
corrent, i que es poden fer baixes de romanents de partides, quedant acreditat que la resta
dels ingressos previstos vénen efectuant-se amb normalitat, segons queda justificat en la
memòria que acompanya a la present resolució.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en
l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es
proposa al Ple el següent acord;
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2014, del
pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec a nous
ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i baixes
de crèdits, d’acord amb el següent resum per capítols:

1º Modificació augment del Pressupost de Despeses.
Modificación

Org.

Aumento de Gastos
Vinc.

Fun.

Eco.

Suplement de Crèdit

0110

31000

Interessos Préstec BBVA - 42115734 (Any 2001)

Denominación

Importe

Suplement de Crèdit

1550

21000

Manteniment Camins

12.000,00

Suplement de Crèdit

1610

22101

Abastament d'Aigua

9.000,00

Suplement de Crèdit

1610

21304

Manteniment Xarxa d'Aigua i Clavegueram

5.000,00

Suplement de Crèdit

1710

21002

Manteniment Parcs i Jardins

3.000,00

Suplement de Crèdit

1500

21302

Manteniment Maquinària, Instal·lacions i Utillatge

1.000,00

Suplement de Crèdit

2301

21217

CENTRE CIVIC I DEPENDENCIES SOCIALS

1.100,00

Suplement de Crèdit

9200

21200

Manteniments Edificis

25.000,00

Suplement de Crèdit

9200

48000

Transferències Altres Entitats

10.000,00

Suplement de Crèdit

9200

22604

Jurídicos i Contenciosos

30.000,00

Suplement de Crèdit

9320

22708

Serveis de Recaudacion a Favor de l'Entitat

10.000,00

Suplement de Crèdit

9420

22707

Consell Comarcal (Gestió de Residus)

10.000,00

Total Aumento
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500,00

116.600,00

2º. Financiació
Modificación

Org.

Baixa per Anul·lació

Modificación

Fun.

Eco.

2300

50000

Org.

Augment Previsions Inicials
Augment Previsions Inicials
Augment Previsions Inicials

Eco.
11300
13000
30901

Disminución de Gastos
Vinc.

Denominación

-68132,07

Total Disminución

-68.132,07

Aumento de Ingresos
Denominación

Importe

Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana
Impost sobre Activitats Econòmiques
Cementiri

Total Aumento

Modificación

Org.

Eco.

Importe

FONS DE CONTINGÈNCIA
Art. 31 HO 2/2012
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

Disminución de Ingresos
Denominación

21.467,93
17.000,00
10.000,00

48.467,93

Importe

Total Disminución

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el
citat termini no s’hagués presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un
termini d’un mes per a resoldre-les».
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Feta la votació:
A favor: 7 (CIU + PP)
Abstencions: 3 (PSC + ERC)

3r. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL DE L’EXERCICI 2014.
Atès que el passat 28 d’abril de 2015 mitjançant Decret d’Alcaldia núm.: 77/2015 s’aprova
la liquidació provisional del Pressupost de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell de l’exercici
2014.
Vist l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
S’acorda:
Primer.- Donar compte de la liquidació provisional del pressupost de l’exercici 2014 de
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
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0,00

El Sr. Niubó comenta que ho ha comparat, que hi ha un romanent de 680.000 €, i surt €
per habitant que Bell-lloc paga d’impostos 354 €, Bellvís 267 €, 268 € Linyola i 270 €
Torregrossa, i comparant a l’any 2013 els impostos directes d’urbana i rústica, 562 Belllloc, Bellvís 439 hi ha un diferencia de 260.000 € que paga mes Bell-lloc que Bellvís.
El Sr. Consola respon que no pot ser 260.000 € quan no es recapta tant en contribució, al
pressupost es pot mirar el que es recapta.
El Sr. Niubó comenta que mirant l’any 2012 també hi ha un diferencial de 300.000 €, a
l’any 2008 Bell-lloc recaptava 338 i Bellvís 451, segons la Generalitat Bellvís ha baixat els
impostos 26.800 € del 2008 al 2013 i Bell-lloc els ha pujat 492.000.
El Sr. Consola respon que aquests números estan equivocats, que es impossible.
El Sr. Niubó comenta que els impostos d’urbana, rústica i vehicles a Bell-lloc 829.000 €.
El Sr. Consola respon que d’urbana es recapta 300.000 € aproximadament, i 89.000 € de
rústica, al 2008 i ara.
El Sr. Sarret diu que son números en relació a les liquidacions dels diferents pressupostos,
i diu que surt al Municat.
Continua dient que l’impost d’immobles al 2014 rústica son 103.811, urbana 463.000,
vehicles 151.000, activitats econòmiques 106.000 això puja 800.000 aprox i a l’any 2008
es recaptava 400.000 aprox.
El Sr. Consola comenta que quan es va fer la revisió hi havia molts xalets i cases que
pagaven com a hort, i va haver zones que hi havia gent vivint i pagaven com a rústica, i
pagaven com a pati una casa de tres pisos, i per això es va incrementar l’ingrés, i s’hauria
d’agafar el que es pagava i que hauria d’haver pagat una altra cosa.
El Sr. Sarret comenta que si aquí son mes espavilats que els altres pobles de la comarca,
que s’està pagant 30 % mes que la resta de la comarca, arrel de la revisió cadastral, i no
tot es arrel del que diu el Sr. Consola.
El Sr. Consola comenta que la primera revisió es va fer a l’any 1990 i van passar vint i pico
anys, el poble va anar creixent i la gent no ho donaven d’alta, i la revisió a la baixa està
aprovat aquest any i han insistit ja que pensen que el poble està ben gestionat i hi ha saldo
positiu, i abans la situació era complicada, s’ha saldat tot el deute, i hi ha superàvit, i ara
s’ha de començar una etapa nova i fins ara s’han hagut de tapar molts forats i el poble ha
continuat creixent, amb una situació molt complicada econòmicament, es el poble que ha
crescut més de la comarca, sinó de la província, som rellevants en molts aspectes, l’han
sanejat i hi ha diners, i ara el poble comença des de zero i de nou, i si entren a la pàgina
d’hisenda, Bell-lloc dels 8.400 pobles que hi ha Espanya estava dels 1.000 primers, i
penso que avui en la situació que estan son dels 100 primers de tota Espanya, en aquest
aspecte de gestió.
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El Sr. Sarret comenta si la gestió es recaptar més que els altres pobles i gastar molt menys
que els altres pobles, perquè ja es veu com està el poble.
El Sr. Consola respon que quan ells van entrar els hi van embargar tots els comptes.
La Sra. Buira comenta que aquesta discussió s’hauria de tenir en una aprovació de
pressupostos, i no en un darrer ple, i pensa que pot ser una manera d’interpretar els
números, i que cada un fa la seva gestió, ells ho han fet així be o malament, i en propers
temps ho farà qui ho hagi de fer i també ho farà a la seva manera.

4t. PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT
PRESSUPOSTÀRIA Nº 1/2015 DEL EXERCICI 2015.

DE

MODIFICACIÓ

L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que afectin a les
despeses o ingressos de les Entitats Locals se sotmetrà als principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la normativa europea, i de
conformitat amb allò que preveuen els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
En compliment de la normativa d’estabilitat i sostenibilitat financera l’ equip de govern de
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, proposa i considera que seria convenient la reducció
total del deute . Alliberant carregues a dia d’avui innecessàries, i que es poden sufragar
sense menyscabar el funcionament dels serveis bàsics del poble.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en
l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es
proposa al Ple el següent acord;
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2015, del
pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb romanent de
tresoreria de l’any anterior, d’acord amb el següent resum:
1º Augment del Pressupost de Despeses.
Aumento de Gastos
Fun.

Eco.

Suplement de Crèdit

Modificación

Org.

0110

91103

Vinc.

Amortizació Incubadora d'empreses

Denominación

Importe

Suplement de Crèdit

0110

91305

Amortit. Prèstec Llarg Termini (Llar d'Infants-Nínxols)

69.356,69

Suplement de Crèdit

0110

91306

Amortit. Prèstec Llarg Termini - 42115734 (Any 2001)

8.153,33

127.937,21

Total Aumento
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205.447,23

2º. Finançat amb el romanent de tresoreria de l’exercici anterior.
Disminución de Gastos
Modificación

Org.

Fun.

Eco.

Vinc.

Denominación

Importe

Total Disminución

0,00

Aumento de Ingresos
Modificación

Org.

Augment Previsions Inicials

Eco.
87000

Denominación

Importe

Per a despeses generals

205.447,23

Total Aumento

205.447,23

Disminución de Ingresos
Modificación

Org.

Eco.

Denominación

Importe

Total Disminución

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el
citat termini no s’hagués presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un
termini d’un mes per a resoldre-les».
El Sr. Consola comenta que tal i com diu l’estabilitat pressupostària el romanent de
tresoreria s’han d’aprofitar per sanejar deutes, l’equip de govern ha agafat una part i s’han
saldat tots els deutes de l’Ajuntament de Bell-lloc.
Feta la votació:
A favor: 7 (CIU + PP)
Abstencions: 3 (PSC + ERC)

5è. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOM D’UNA NOVA PLAÇA DEL MUNICIPI DE
BELL-LLOC D’URGELL
L’Ajuntament ha decidit iniciar el procediment, amb la finalitat d’aprovar la denominació
d’una plaça pública de nova construcció , que limita al nord amb la Partida Vinyes del Mig
i al sud amb el Cr. Sant Jordi.
Atès que l'expedient ha estat instruït per donar nom a una nova Plaça del Municipi de Belllloc d’Urgell sempre en compliment del que estableix l'article 75 del Reglament de Població
i en la Resolució de 9 d'abril de 1997 d'instruccions tècniques sobre la gestió i revisió del
Padró Municipal d'Habitants.
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Es proposa al Ple el següent ACORD:
PRIMER. Nomenar Plaça Sant Jordi a la nova Plaça d’aquest municipi i de situació
segons plànol adjunt.
SEGON. Notificar a les Administracions Públiques interessades i a les Entitats, empreses i
Organismes que prestin al Municipi serveis destinats a la col·lectivitat [INE, servei postal,
companyia elèctrica, etc.].
TERCER. Facultar l'Alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris amb
vista a l'execució dels precedents Acords
No obstant això allò que s'ha exposat, la Corporació acordarà el que cregui pertinent.
Es pregunta quin criteri s’ha seguit, i el Sr. Consola respon que preguntant als veïns com
sempre s’ha fet.
Feta la votació:
A favor: 7 (CIU + PP)
Abstencions: 3 (PSC + ERC)
Es comenta que el darrer ple, per aprovar aquesta acta, serà tres dies abans de la
constitució.
No havent més assumptes que tractar l’Alcalde s’aixeca dona per acabada la sessió essent
les vint-i-una hores i vint-i-cinc minuts, que com secretaria certifico.
Vist-i-plau
L’Alcalde

Secretària interventora

Ramon Consola Palau

Pilar Casanova Navarro

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

