
07/17 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 14 de setembre de 2017

Identificació de la sessió

Núm.: 7/2017 
Caràcter: Ordinària 
Data: dijous, 14 de setembre de 2017.
Horari: de les 22:00 a les 23:05 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-dues hores del dia 14 de setembre 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. 

Assistència i quòrum 

Assistents: 
Carles Palau Boté Alcalde, BM-AM
Rosa Mª Romà Navarro 1a Tinent d’Alcalde, BM-AM
David Folguera Casas 2n Tinent d’Alcalde, BM-AM 
Miquel Amorós Folguera Regidor, BM-AM 
Nadir Castells Gené Regidora, BM-AM
Ramon Cònsola Palau Regidor, CDC
Miquel Campas Pla Regidor, CDC
Jaume Amorós Bonet Regidor, CDC
Rosa Mª Buira Castell Regidora, CDC
Antonio Rispa Fàbrega Regidor, PPC 

Actua com a Secretària Interventora la Sra. Elena Bergés Martín 

Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que assisteixen 
deu dels onze regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els art. 46.2 c) de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei  
Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 90 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions.

A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts següents: 

Ordre del dia 

1r. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes anteriors (22/06/2017 20/07/2017). 

2n.  Presa  de  coneixement  de  la  defunció  de  la  Sra.  Montse  Segura  Basela,  regidora  de 
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell. 

1



3r.  Aprovació definitiva, si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’Institut Català del Sòl i 
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, per a la cessió parcial de les obres d’urbanització del sector 
industrial Vinyes del Mig i de les obres contingudes en el Projecte executiu d’una depuradora 
compacta al sector Vinyes del Mig, i del compromís d’execució d’obres d’urbanització vinculades 
al sector. 

4t.  Aprovació provisional,  si  s’escau,  de la modificació de les  Normes Urbanístiques  del  Pla 
d’Ordenació  Urbanística  Municipal  de  Bell-lloc  d’Urgell  per  la  concreció  de  l’articulat  de  les 
normes  urbanístiques  en  allò  que  afecten  a  la  regulació  de  les  cobertes,  les  condicions 
estètiques a les zones de nucli antic i eixample, i els paràmetres reguladors de l’edificabilitat i 
ocupació de les construccions. 

5è. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del  
cementiri municipal. 

6è. Aprovació, si s’escau, de l’increment de les retribucions íntegres del  personal funcionari  i 
laboral al servei de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell de conformitat amb la Llei 3/2017, de 27 de 
juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017. 

7è. Aprovació, si s’escau, de les dates de les festes locals per l’exercici 2018. 

8è. Aprovació, si s’escau, del pla d’igualtat intern efectiu entre homes i dones període 2017-2021. 

9è. Ratificació del Decret d’Alcaldia relatiu al conveni de col·laboració vinculat a la convocatòria 
de l’Ordre EMC/153/2017, de 12 de juliol i la resolució de la convocatòria EMC/1890/2017, de 28 
de  juliol,  del  Programa  Catalunya  Emprèn,  entre  el  Consell  Comarcal  del  Pla  d’Urgell  i  
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell 

10è. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2017-0144 relatiu a l’aprovació de la liquidació del  
pressupost de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per l’exercici 2016. 

11è. Donar compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.

12è. Donar compte de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: informes trimestrals 
del període mig de pagament a proveïdors 2n trimestre 2017.  

13è. Mocions 

14è.  Precs i Preguntes

Amb caràcter previ al desenvolupament de la sessió, el Sr. Alcalde, Carles Palau, comenta que 
primer de tot voldríem fer un minut de silenci en record de la regidora Sra. Montse Segura, ens 
posarem de peu i guardarem un minut de silenci. 

Es procedeix a realitzar el minut de silenci en record de la regidora Sra. Montse Segura. 

A continuació, el Sr. Alcalde pregunta al Grup de Convergència si volen dir algunes paraules pels  
anys que heu compartit amb la Montse.

Sra. Rosa Buira, en primer lloc, ens hauria agradat que aquest minut de silenci se n’hagués fet 
més publicitat, hauria estat bé que constés en l’ordre del dia de l’acta, l’important és haver-ho fet.
Agraïm moltíssim al senyor alcalde que hagi atès la sol·licitud que li vam fer des del grup del  
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PDeCAT, per fer un minut de silenci al primer ple que tornéssim a fer en honor i en record de la 
Montse Segura Basela.

La mort  de la Montse a nosaltres ens ha suposat una pèrdua irreparable que ens  constarà  
superar. Una de les moltes qualitats que tenia la Montse que molts hem destacat al llarg d’aquets 
dies era la seva extraordinària generositat, és precisament aquí en aquesta casa a l’ajuntament 
del seu poble on la va manifestar més plenament, sense escatimar esforços durant deu anys per 
tota la gent del seu poble, servint i ajudant a tothom que ho necessitava, especialment feliç quan 
ho feia a favor de la dona i de la gent gran. Era una regidora exemplar, sempre disposada a 
col·laborar  i  ajudar a tots  els  companys, amb una rialla de forma totalment desinteressada i 
voluntària, no calia demanar-li ajuda a la Montse, ella la oferia amb alegria, empenta i complicitat.

Només li podem donar gràcies, gràcies, perquè el teu record i les teves obres perduraran sempre 
a les nostres vides i al nostre poble. Descansa en pau Montse.

Ocupa el lloc de la Montse, la Brigit Jubillar i Jové, que mai havia imaginat ni volgut fer aquest  
relleu, però com que la Brigit també és una gran dona, una dona valenta tornarà a ser l’activa i  
incansable regidora que va estar durant uns anys, ho farà i ho farà molt bé. Ho farà molt bé per la  
Montse i pel nostre poble. Gràcies.
 
Sr. Alcalde, Carles Palau, molt bé, gràcies Rosa.

Desenvolupament de la sessió

De conformitat amb el que preveuen els articles 103 i 106 del Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 83 i 91.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals, el  Sr. Alcalde sotmet a votació la inclusió a l’ordre del  dia del  següent punt 
d’urgència no inclòs a l’ordre del dia:

PRESA DE POSSESIÓ DE LA NOVA REGIDORA, SRA. BRIGIDA JUBILLAR

La declaració d’urgència és aprovada per unanimitat dels assistents, majoria suficient d’acord 
amb l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, pel que 
s’inclou com a punt tercer. 

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 22/06/2017, i el Ple extraordinari del 20/07/2017,  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.

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 22/06/2017, i el Ple extraordinari del 20/07/2017.
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Intervencions

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

Sr. Antonio Rispa, res a comentar.

Sr. Alcalde, Carles Palau, grup municipal de Convergència?

Sra. Rosa Buira, bé, per nosaltres la lectura d’aquestes actes s’ha fet especialment difícil, a pocs 
plens la Montse Segura havia parlat tant, pensar que estava llegint alguna de les coses que va 
dir dotze dies abans de morir, doncs en feia posar la pell de gallina.
Per nosaltres aquestes actes sempre seran uns dels darrers moments que havia viscut com a 
regidors amb la Montse, i encara que no reflecteixin amb exactitud el que aquí es va parlar, si  
que  recullen  alguna  de  les  darreres  paraules  que  la  Montse  va  dir  enèrgicament,  com ella  
acostumava a fer en aquesta sala de plens, però mai ens hauríem imaginat que serien de les 
darreres paraules que diria.
Per tant, aquestes actes pel grup del PDeCAT tenen un valor sentimental afegit, però això no vol 
dir que les troben correctes, i aprofitem per reiterar el nostre desacord, una forma impositiva en 
com s’aproven les actes al nostre poble. Avui també i més que mai, votarem que no a les actes, 
malgrat que ara això ni es reculli alhora de les votacions.

Votacions 

Sotmeses les actes a votació, no hi ha observacions dels membres assistents de la Corporació, 
es  consideren aprovades les actes  del  Ple ordinari  de 22/06/2017 i  del  Ple extraordinari  del 
20/07/2017.

SEGON.-  PRESA  DE  CONEIXEMENT  DE  LA  DEFUNCIÓ  DE  LA  SRA.  MONTSERRAT 
SEGURA BASELA, REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL.
 
Atès que en data 2 d’agost de 2017 es va produir  la defunció de la Sra. Montserrat Segura 
Basela, regidora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i membre del grup municipal de CIU, ara  
PDeCAT, que va prendre possessió del seu càrrec el dia 13 de juny de 2015. 

Atès que en data 10 d’agost  de 2017 amb número de registre d’entrada 928, el  Sr. Ramon 
Consola Palau, cap de llista del grup municipal de CIU, ara PDeCAT, demanava que s’iniciés el  
procediment  administratiu  per  a  la  substitució  de  la  regidora  que  serà  segons  consta  a  la 
candidatura electoral de les eleccions municipals de 2015, la senyora Brigida Jubilar i Jové, i que 
previs els tràmits administratius es convoqui el Ple i es comuniqui l’acord a la junta electoral a fi i  
efecte de poder tramitar i expedir la corresponent credencial de regidora.  

De conformitat amb el que estableix l’article 9.2 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals i l’article 182 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, així com la Instrucció de 10 de juliol de 2003, 
de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals. 

4



Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Prendre coneixement de la defunció de la Sra. Montserrat Segura Basela, regidora de 
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, membre del grup municipal de Convergència i Unió. 

Segon.- Remetre  certificació  d’aquest  acord  a  la  Junta  Electoral  Central,  als  efectes  que 
expedeixi la credencial acreditativa de la Sra. Brigida Jubilar i Jové, candidata següent del grup 
municipal de CIU. 

Tercer.- Facultar  a  l’Alcalde de l’Ajuntament  tan  àmpliament  com en  dret  sigui  possible per 
l’execució dels presents acords. 

Intervencions

Sr. Alcalde, Carles Palau, si voleu comentar alguna cosa? 

Sr. Ramon Cònsola, jo penso que aquest punt en aquest moment no caldria passar-lo. 

Sr. Alcalde, Carles Palau, estava dins de l’ordre del dia, si voleu el retirem.

Sr. Ramon Cònsola, seria el més lògic, ja s’ha fet un punt d’urgència.

Sr. Alcalde, Carles Palau, val doncs el retirem de l’ordre del dia. 

De conformitat  amb el  que preveu l’article 91.3 del  Reglament d’organització,  funcionament  i 
règim jurídic dels ens locals, el Sr. Alcalde retira el punt segon inclòs a l’ordre del dia. 

PUNT D’URGÈNCIA: TERCER.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. BRIGIDA JUBILLAR 
JOVÉ, COM A NOVA REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL 

Atès que en data 2 d’agost de 2017 es va produir  la defunció de la Sra. Montserrat Segura 
Basela, regidora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell. 

Atès que amb data 14 de setembre de 2017 s'ha rebut de la Junta Electoral Central  la credencial 
acreditativa de la condició d'electe a favor de la Sra. Brigida Jubillar Jové com a regidora de 
l’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell  per  estar  inclosa  en  la  llista  de  candidats  presentada  per 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ a les eleccions locals de 24 de maig de 2015, en substitució, per mort,  
de la Sra. Montserrat Segura Basela. 

Atès que la Sra. Brigida Jubillar Jové ha presentat la declaració jurada d’activitats i causes de 
possible incompatibilitat, així com la declaració de béns patrimonials. 

De  conformitat  amb  el  que  es  disposa  en  els  articles  9.2  del  Reglament  d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2586/1986, de 28 
de novembre i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el Ple  
proposa i aquest aprova el següent ACORD: 

Acceptar  la presa de possessió de la Sra.  Brigida Jubillar  Jové del  càrrec de Regidora  de  
l'Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en substitució, de la Sra. Montserrat Segura Basela. 
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Sr. Alcalde, Carles Palau comenta, si us plau, la Sra. Brigida Jubillar es pot atansar a la taula.

I per a això i complint amb el procediment legalment establert, la Secretaria   li pregunta, Sra. 
Brigida Jubillar Jové:

«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec  
de Regidor de l'Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell amb lleialtat al Rei, i  guardar i fer guardar la  
Constitució, com a norma fonamental de l'Estat?»

Sra. Brigida Jubillar, sí prometo.

La Sra. Brigida Jubillar s’incorpora a la sessió plenària com a nova regidora de la corporació i  
figura com assistent. 

Intervencions

Sr.  Alcalde,  Carles  Palau,  benvinguda  i  ja  pots  seure.  Jo  personalment  et  vull  donar  la 
benvinguda, encara que sigui en aquestes circumstàncies i no se si voleu comentar alguna cosa.

Sr.  Miquel  Amorós Folguera,  encara que les circumstàncies no ens acompanyin,  donar-te la 
benvinguda i felicitar-te, ja havies estat regidora, com a comentat la Rosa, de Joventut, i espero 
també compartir experiències i alguna idea també.

Sra. Brigida Jubillar, gràcies.

Sr. Antonio Rispa, molta sort, i que continuïs fent com ho havies fet sempre.

QUART. APROVACIÓ DEFINITIVA CONVENI DE COL·LABORACIÓ   ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE BELL-LLOC D’URGELL I L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, DE CESSIÓ PARCIAL DE LES 
OBRES DEL PROJECTE DE LIQUIDACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR 
INDUSTRAL  VINYES  DEL  MIG,  I  DE  LES  OBRES  CONTINGUDES  EN  EL  PROJECTE 
EXECUTU D’UNA DEPURADORA COMPACTA AL SECTOR, I DE COMPROMÍS D’EXECUCIÓ 
D’OIBRES D’URBANITZACIÓ VINCULADES AL SECTOR. 

Atès que l’Institut Català del Sòl esta duent a terme una actuació de promoció de sòl d’activitats 
econòmiques dins l’àmbit del Pla Parcial Vinyes del Mig del terme municipal de Bell-lloc d’Urgell  
aprovat definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme de Lleida en sessió de data 13 de 
setembre de 2006, sent el sistema d’actuació el de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, i  
l’INCASOL l’administració actuant. Atesa la realització del  Projecte executiu d’una depuradora 
compacta al sector Vinyes del Mig, aprovat definitivament per l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en 
data 23 d’abril de 2014 i recepcionada per l’Institut Català del Sòl el 17 de juny de 2015. Atès el  
temps  transcorregut  des  de  la  recepció  de  les  obres,  part  de  les  obres,  infraestructures  i 
instal·lacions d’aquest Projecte han de ser objecte de treballs de reparació i posada en servei.

Atès que l’Institut Català del Sòl ha d’executar altres projectes d’inversió com:  

1- Projecte de construcció d’una depuradora al sector Vinyes del Mig, aprovat mitjançant 
Decret d’Alcaldia 023/2011 de data 14 de febrer de 2011.
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2- Projecte  de  construcció  de  l’ampliació  de  l’ETAP  existent,  la  construcció  d’un 
embassament i d’un dipòsit de regulació. El document de planejament que legitima la 
implantació d'aquestes infraestructures és el Pla especial urbanístic d’Infraestructures del 
sector Vinyes del Mig, aprovat inicialment per l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en data 
16 d’agost de 2010.

3- Projecte de constructiu d’una rotonda a la Carretera LV-3311 per formar l’enllaç del sector 
Vinyes  del  Mig  amb  l’autovia  A-2.  El  document  de  planejament  que  legitima  la 
implantació d'aquestes infraestructures és el Pla especial urbanístic d’Infraestructures del 
sector Vinyes del Mig, aprovat inicialment per l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en data 
16 d’agost de 2010.

D’aquests  projectes  relacionats  resta  pendent  realitzar  una  actualització  dels  mateixos  i  la 
execució de les obres.

Atès que per a poder construir una nau i desenvolupar una activitat econòmica en un terreny és 
necessari  que  aquest  tingui  consideració  de solar.  Aquesta consideració  implica que  s’hagin 
executat totes les obres d’urbanització de l’entorn. 

Atès que seguint l ’expressió “el temps és or” mostra el valor que aquest té a la nostra societat, 
passats quasi 10 anys, aquesta infraestructura global de polígon d’activitats econòmiques resta 
inacabada. 

Atès que amb la situació actual és impossible donar llicències d’obres i llicencies d’activitat per 
part de l’Ajuntament ja que les parcel·les actuals no ostenten la condició de solar.

Atès que en data 24 de maig de 2017 s’ha elaborat la Memòria justificativa de la subscripció d’un 
conveni amb l’INCASÒL redactada pel Tècnic de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell. 

Atès que en data 29 de maig de 2017, els Serveis Tècnics del  Consell  Comarcal,  l’enginyer 
tècnic i l’arquitecte superior, han emès informes tècnics sobre el projecte de conveni urbanístic. 

Atès que en data 29 de maig de 2017, la Secretaria Interventora de l’Ajuntament de Bell-lloc 
d’Urgell ha emès informe jurídic i de fiscalització sobre el projecte de conveni urbanístic. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 1 de juny de 2017 va 
acordar aprovar inicialment el conveni de col·laboració entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament  
de Bell-lloc d’Urgell, per a la cessió parcial de les obres d’urbanització del sector industrial Vinyes  
del Mig i de les obres contingudes en el Projecte executiu d’una depuradora compacta al sector  
Vinyes del Mig, i del compromís d’execució d’obres d’urbanització vinculades al sector, del terme 
municipal de Bell-lloc d’Urgell, que es va adjuntar com annex. 

Atès que l’acord d’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública durant el termini d’un 
mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 111 de data 9 de juny  
de 2017. 

Atès que tant el text del conveni com els seus annexos i el respectiu acord d’aprovació inicial es  
va publicar en el tauler d’edictes electrònic i notificar a l’Institut Català del Sòl. 

Atès que durant el termini d’informació pública, segons consta en el certificat de secretaria no 
s’ha presentat cap al·legació ni al text del conveni ni als seus annexos, aprovat inicialment.  
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Atès que l’article 8.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la  Llei  d’Urbanisme,  disposa  que  els  processos  urbanístics  de  gestió,  i  el  contingut  dels 
instruments de gestió, inclosos els convenis estan sotmesos al principi de publicitat. 

Atès el que disposa l’article 104 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el  
Text Refós de la Llei d’Urbanisme en relació als articles 25 i 26 del Reglament que desenvolupa 
l’esmentat Text Legal, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

Atès que el contingut del present conveni urbanístic s’ajusta a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

Ateses les atribucions del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb allò que preveu l’article 22.2.c) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 52.2.c) del Decret  
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de  
Catalunya.

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, i aquest adopta els següents ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar  definitivament  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Institut  Català  del  Sòl  i  
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, per a la cessió parcial de les obres d’urbanització del sector 
industrial Vinyes del Mig i de les obres contingudes en el Projecte executiu d’una depuradora 
compacta al sector Vinyes del Mig, i del compromís d’execució d’obres d’urbanització vinculades 
al sector, del terme municipal de Bell-lloc d’Urgell, en els termes de l’acord d’aprovació inicial. El 
text i els annexos del conveni s’adjunta com a annex del present acord.  

SEGON.- Facultar  l’Alcalde,  Sr.  Carles  Palau  i  Boté,  perquè  en  nom  i  representació  de 
l’Ajuntament,  signi  el  conveni  urbanístic,  i  pugui  dictar  tots  els  actes  necessaris  per  al 
desplegament i efectivitat del present acord. 

TERCER.- Notificar el present acord a l’Institut Català del Sòl, als efectes corresponents. 

QUART.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i inserir en la  
seu electrònica de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell el text definitiu complet del conveni urbanístic 
dins del mes següent a la seva aprovació. 

CINQUÈ.- Trametre una còpia del conveni urbanístic al Departament de Territori i Sostenibilitat  
de la Generalitat de Catalunya en el termini d’un mes des de llur aprovació per tal de que sigui 
inserit  en  la  Secció  de  convenis  urbanístics  de  l’instrument  de  divulgació  telemàtica  del  
planejament urbanístic de Catalunya. 

SISÈ.- Anotar i custodiar un exemplar complet del text definitiu del Conveni urbanístic i de la seva 
documentació annexa en l'arxiu administratiu municipal d'aquest Ajuntament.

SETÈ.- Remetre electrònicament copia del document de formalització del conveni, acompanyada 
de la corresponent memòria justificativa, al Registre Telemàtic del Tribunal de Comptes.

Intervencions

Sr. Alcalde, Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?
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Sr. Antonio Rispa, jo votaré que si perquè és una cosa que ha costat tant, i al final s’ha dut a  
terme, suposo que és un bé pel poble, posar en marxa el polígon, el meu vot serà a favor, no tinc 
cap dubte.

Sr. Alcalde, Carles Palau, grup de Convergència vol comentar alguna cosa?

Sra.  Rosa  Buira,  penso  que  estem tots  d’acords  en  que  el  polígon  Vinyes  del  Mig  és  una 
infraestructura molt important pel nostre poble i a la vegada molt necessària i esperem i desitgem 
que sigui el detonant definitiu per que l’economia de Bell-lloc despegui i es dispari cap allà on  
hagi d’anat.
Avui  aprovant  definitivament  aquest  conveni  amb  l’INCASÒL,  fem  un  pas  important  per 
aconseguir  aquesta gran millora pel  nostre poble,  el  grup del  PDeCAT abans CIU també ha 
treballat intensament, tant des de l’equip de govern, com des de l’oposició per fer realitat aquest  
polígon Vinyes  del  Mig,  per  tant  avui  votarem amb tota  la  satisfacció,  com ha dit  l’Antonio, 
votarem que si aprovem definitivament aquest conveni, i repeteixo, esperant i desitjant que això 
sigui la gran millora que esperem al nostre poble.

Sr.  Alcalde,  Carles  Palau,  aquest  conveni,  ja  com  hem  dit,  es  va  aprovar  inicialment  per 
unanimitat  el  Ple  de  l’1  de  juny,  durant  el  període  d’exposició  pública  no  hi  ha  hagut  cap  
al·legació ni a l’Ajuntament ni a l’INCASOL. El següent pas serà la signatura per l’entrada en 
vigor del mateix.
L’INCASOL està comercialitzant  en aquest  moment  11 parcel·les que representen 98.000m2, 
també en aquests moments estan seleccionant  l’empresa que redactarà el  projecte executiu 
d'una  estació  de  tractament  d'aigua  potable,  d'un  embassament  de  reserva  d'aigua  no 
potabilitzada i d’un dipòsit cobert d'aigua potabilitzada.
Això és bo, que ho sapigueu perquè es pot extreure que sembla que l’INCASÒL s’ha posat les  
piles després de que aquí arribéssim a aquest acord.
Per tant, també és lògic, que nosaltres votarem a favor d’aquest punt.

Votacions 

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

CINQUÈ.  APROVACIÓ  PROVISIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  DEL  PLA  D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA  MUNICIPAL  DE  BELL-LLOC  D’URGELL  PER  LA  CONCRECIÓ  DE 
L’ARTICULAT  DE  LES  NORMES  URBANÍSTIQUES  EN  ALLÒ  QUE  AFECTEN  A LA 
REGULACIÓ DE LES COBERTES, LES CONDICIONS ESTÈTIQUES A LES ZONES DE 
NUCLI ANTIC I EIXAMPLE I ELS PARÀMETRES REGULADORS DE L’EDIFICABILITAT I 
OCUPACIÓ DE LES CONSTRUCCIONS. 

ANTECEDENTS 

El  municipi  de  Bell-lloc  d’Urgell  compta  amb  un  Pla  d’ordenació  urbanística  municipal  (en 
endavant, POUM) que va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Lleida en 
data 8 de setembre de 2005, i publicat al DOGC en data 4 de gener de 2006. A més a més,  
modificació del POUM de Bell-lloc d’Urgell, article 149, aprovada definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida en la sessió de data 11/2/2015 i publicada al DOGC núm. 6.854 
de 24/04/2015. 
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En data  8  de febrer  de 2016 amb registre  d’entrada  núm. 130  de l’Ajuntament  de  Bell-lloc  
d’Urgell,  Sarah  Gibson  /  Labox  Design  amb  NIF  X4267840Y  va  presentar  sol·licitud  de 
modificació puntual del POUM de Bell-lloc d’Urgell en l’àmbit dels articles 38 “Forma de coberta” i  
95 “Zona  d’eixampla  nucli  antic,  Clau  2”,  juntament  amb la  documentació  tècnica,  i  que  es 
procedeixi a la seva aprovació inicial.   

Per provisió de l’alcaldia de data 19 de setembre de 2016, es va iniciar l’expedient d’elaboració i 
aprovació de la modificació del POUM. 

Els serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell han redactat el projecte de modificació 
puntual de les Normes Urbanístiques del POUM de Bell-lloc d’Urgell en format paper i digital. 
 
La secretària interventora va emetre en data 29 de maig de 2017  informe jurídic sobre la 
legislació aplicable i la tramitació a seguir. 

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària va acordar, en data 1 de juny de 2017, aprovar 
inicialment la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal de Bell-lloc d’Urgell  per la 
concreció de l’articulat de les normes urbanístiques en allò que afecten a la regulació de les  
cobertes,  les  condicions  estètiques  a  les  zones  de  nucli  antic  i  eixample  i  els  paràmetres  
reguladors de l’edificabilitat i ocupació de les construccions. 

Per donar compliment a l’acord de Ple, l’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública, pel  
termini d’un mes, mitjançant la publicació d’edictes al  Butlletí Oficial de la Província de Lleida 
núm. 111 de data 9 de juny de 2017, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7389 de 
data 13 de juny de 2017, en el  diari SEGRE de data 7 de juny de 2017 i a través del web  
municipal  www.bell-lloc.cat; així mateix, es va donar tràmit d'audiència als Ajuntaments l'àmbit 
territorial dels quals limita amb l'àmbit de modificació. També es van demanar els informes als  
organismes afectats per raó de les seves competències. 

Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.

S’han rebut els informes sol·licitats als diferents organismes: Direcció General de Transports i  
Mobilitat de data 21 de juny de 2016; Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment de 
data 10 d’agost de 2017; quedant incorporats a l’expedient. 

Atès  que s’ha  incorporat  a  la  proposta  d’aprovació  provisional  determinacions  dels  informes 
emesos pels organismes públics. 

En data 7 de setembre de 2017, la Secretaria Interventora ha informat del procediment a seguir  
d’acord amb la legislació vigent.

FONAMENTS DE DRET 

De conformitat amb el que es disposa en l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,  
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i en els articles 22.2.c) i 
47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local. 

A la vista del document tècnic elaborat pels serveis tècnics municipals redactor de la modificació 
del planejament urbanístic municipal, i de tot allò que s'ha exposat anteriorment; aquesta Alcaldia 
proposa al Ple de l’Ajuntament, i aquest adopta el següent ACORD: 
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PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Bell-lloc d’Urgell per la concreció de l’articulat de les normes urbanístiques en allò que afecten a  
la regulació de les cobertes, les condicions estètiques a les zones de nucli antic i eixample i els 
paràmetres reguladors de l’edificabilitat i ocupació de les construccions del terme municipal de 
Bell-lloc d’Urgell. 

SEGON.- Trametre la documentació de l’expedient diligenciat de modificació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de  Bell-lloc d’Urgell  a la  Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb 
la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva. 

Intervencions

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

Sr. Antonio Rispa, és una de les coses que voto més a gust, perquè és un punt que només ha 
portat discòrdies al poble, i problemes i ja es hora que s’hagi pogut solucionar, aquestes coses  
que només han portat enemistats, votaré a favor.

Sr. Alcalde, Carles Palau, grup de Convergència?

Sra. Rosa Buira, nosaltres aquesta modificació del POUM, des del grup de PDeCAT portem dos 
anys demanant-la, l’aprovació provisional que fem avui, és el darrer tràmit que es pot fer aquí a 
l’ajuntament,  tal,  com  ens  ha  llegit  l’alcalde,  a  partir  d’ara  serà  Urbanisme  el  que  decidirà 
definitivament si aquesta modificació tira endavant.
Avui  es posa de manifest  ben clarament un dels compromisos que vam adquirir  a la sessió 
d’investidura del present consistori, el grup del PDeCAT llavors CIU, ens vam comprometre a 
continuar  treballant  pel  nostre  poble  des  de  l’oposició.  Per  lo  que  nosaltres  va  resultar 
imprescindible, aquesta modificació del POUM, després de tots els esdeveniments  que han anat 
passant, doncs l’equip de govern no ho considerava tant necessari, finalment després de moltes 
negociacions s’ha aconseguit fer realitat aquesta modificació, que estem convençuts, com ha dit 
l’Antonio, que això ha de col·laborar en millorar la pau social al nostre poble, per tant el grup del  
PDeCAT votarem que si.

Sr. Alcalde, Carles Palau, molt bé, moltes gràcies.
Aquesta modificació també es va aprovar inicialment en el  Ple de l’1 de juny i ara en farem 
l’aprovació  provisional  per  poder  enviar  l’expedient  a  la  comissió  territorial  d’urbanisme que 
desprès d’estudiar el cas en farà l’aprovació definitiva. 
Durant el període d’exposició pública no hi ha hagut cap al·legació i els informes sectorials de  
Fomento i Transports han sigut favorables. 
La incorporació que ha sofert aquesta modificació és el  requisit d’AESA (l’agencia estatal de 
seguretat aèria) que exigeix que en el POUM hi constin les servituds aeronàutiques. 
S’ha fet constar amb l’informe del tècnic que aquest requisit ja es va incorporar en la modificació 
tramitada el 2016.

Votacions 

Es sotmet a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la corporació (5 vots a 
favor del grup municipal de BM-AM, 5 vots a favor del grup municipal de CDC i 1 vot a favor del  
grup municipal PPC).
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SISÈ.  APROVACIÓ  INICIAL  MODIFICACIÓ  ORDENANÇA  FISCAL  NÚM.  9  -TAXA  DE 
CEMENTIRI MUNICIPAL 

En virtut de la Providència d’Alcaldia amb data 13 de juny de 2017, l’estudi tècnic-econòmic del 
cost  dels  serveis  i  activitats administratives,  pel  que fa a la taxa per  la prestació de serveis 
públics o la realització d’activitats administratives de competència local reguladora del cementiri 
municipal, el  text  íntegre  de  la  modificació  de  l’Ordenança  fiscal  reguladora  de  la  taxa  de 
cementiri municipal, i l’informe de Secretaria Intervenció emès en data 15 de juny de 2017. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en sessió ordinària del 22 de juny de 2017 va 
rebutjar  la  proposta  de  modificació  de  l’ordenança  fiscal  núm.  9  reguladora  de  la  taxa  de 
cementiri municipal. 

En virtut de l’article 17 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, així com l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de  
2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest adopta  
el següent ACORD: 

PRIMER.- Aprovar  la  modificació  de  l’Ordenança  fiscal  reguladora  de  la  Taxa  de  cementiri  
municipal, en els termes que figura amb la redacció que a continuació es recull:

<<Article 6è. Quota tributària

La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:

Concessió de columbaris  ............................................................ 325 €>> 

SEGON.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició al 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i  al  Butlletí  Oficial  de la Província,  durant  un termini de 
trenta dies hàbils, en els quals els interessats  podran examinar-lo i plantejar les reclamacions 
que estimin oportunes.

TERCER.- Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el 
termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de 
març.

QUART.- Facultar al Sr. Alcalde, Carles Palau i Boté, per subscriure els documents relacionats 
amb aquest assumpte.

Intervencions 

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

Sr. Antonio Rispa, jo votaré a favor, perquè s’ha modificat segons l’al·legació que vam presentar, 
per tant votaré a favor.
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Sr. Alcalde, Carles Palau, molt bé, gràcies. Grup de Convergència?

Sra. Rosa Buira, sembla que finalment l’equip de govern va recollir la proposta que el nostre 
grup, juntament amb el grup del PP li vam fer al ple del dia 22 de juny, la proposta va ser deixar  
l’ordenança del cementiri com estava, consideràvem que estava bé, que no s’havia de modificar 
res,  i  en  tot  cas  el  que  calia  modificar  era  el  que  estem  aprovant  avui,  la  referència  als  
columbaris, el grup del PDeCAT per tant, ara si que estem d’acord amb el que ficava l’ordenança 
del cementiri i dels termes que es proposen, per tant votarem que si.

Sr. Alcalde, Carles Palau, molt bé, gràcies. 
El 22 de juny el Ple no va aprovar la proposta de modificació de la taxa del cementiri que va 
presentar l’equip de govern i que buscava millorar l’actual ordenança. 
D’aquell Ple va quedar clar que els grups de l’oposició només donarien suport a una modificació 
que contemplés exclusivament la incorporació dels columbaris. El preu que s’ha previst és el que 
cobreix les despeses de construcció.

Votacions 

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

SETÈ. APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS ÍNTEGRES DEL PERSONAL 
FUNCIONARI I LABORAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL DE 
CONFORMITAT AMB LA LLEI 3/2017, DE 27 DE JUNY, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE 
L’ESTAT PER A L’ANY 2017

Antecedents

En data 28 de juny de 2017, en el Butlletí Oficial de l’Estat número 153, es va publicar la Llei 
3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, l’article 18.Dos 
preveu  l’increment  de  les  retribucions  de  l’1  % al  personal  de  l’Ajuntament  i  el  seu  efecte 
retroactiu. 

L’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell  conjuntament  amb  el  representant  de  les  treballadores  i 
treballadors laborals han decidit aprovar  un increment salarial per l’any 2017 de l'1% amb data 
efectes 1 de gener de 2017 per a tot el personal que presta serveis a l’Ajuntament de Bell-lloc 
d’Urgell.

En data 28 d’agost de 2017, la Comissió Negociadora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, van 
acordar l’increment a partir de la nòmina del mes de setembre de l’1% de les retribucions a tots  
els  treballadors  i  treballadores  de  l’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell,  i  un  cop  aprovada  la  
modificació del pressupost municipal per l’any 2017 es pagarà la retroactivitat d’aquest increment  
dels mesos de gener a agost del 2017. 

Fonaments de Dret 

La Llei  3/2017,  de 27 de juny,  de Pressupostos  Generals  de l’Estat  per  l’any  2017,  l’article 
18.Dos, de la qual és del tenor literal següent: “L'any 2017, les retribucions del personal al servei 

13



del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l'1 per cent respecte a  
les vigents a 31 de desembre de 2016, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la  
comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest”. 

Els articles 22.2.i), 93 i 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 

L’article 52.2.j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Per tot això, l’Alcaldia proposa al Ple i aquest adopta els següents ACORDS: 

Primer.- Fixar, per a l’any 2017, un increment de les retribucions íntegres del personal funcionari 
i laboral al servei de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, de l’1 per 100 respecte a les vigents a 31  
de desembre de 2016, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel  
que fa a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest. 

Segon.-  Imputar aquesta despesa en la corresponent aplicació pressupostària del Pressupost 
vigent de la Corporació. 

Tercer.- Comunicar  el  present  acord  a  la  totalitat  del  personal  al  servei  de  l’Ajuntament  de 
Bell-lloc d’Urgell. 

Quart.- Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, que tindrà 
efectes des del dia 1 de gener de 2017. 

Intervencions

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

Sr. Antonio Rispa, considero que com van estar congelats els sous durant molt temps, durant  
cinc anys, per la crisis o pel que fos, que està molt bé que els hi apugin, i encara considero poc  
l’1 per cent. Ho trobo bé.

Sr. Alcalde, Carles Palau, moltes gràcies. Grup de Convergència?

Sra. Rosa Buira, coincidim amb l’Antonio, ho trobem perfecte, correcte, ja era hora de que la 
normativa ens permetés fer aquest augment de sou, perquè com recordem tots els que ho vam 
haver d’aplicar  doncs va ser  “por  imperativo legal”,  es van haver de congelar  els  sous  dels  
ajuntaments.  Ja  era  hora  que això  s’alliberés  i  també tornem a coincidir  amb l’Antonio  que 
llàstima que només sigui l’1 per cent. Potser si que seria necessari, i  bo que pogués ser un 
percentatge més elevat, però res tot és qüestió de començar a caminar, segurament això anirà 
millorant, per tant, sort pels treballadors de l’ajuntament, i bé, votarem que si.

Sr. Alcalde, Carles Palau, l’augment de les retribucions del personal de l’ajuntament ve establert 
pel que marquen les lleis de pressupostos de l’estat. 
Pel que fa al personal funcionari aquest augment és automàtic i pel personal laboral s’ha d’arribar 
a un acord. 
En aquest punt el que es proposa és acceptar l’acord que s’ha arribat amb el representant dels  
treballadors i fer efectiu l’augment per l’any 2017.
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En aquest cas, com a treballador públic, també m’agrada que reconeixeu l’esforç que fan els  
treballadors públics i que se’ls hi ha de reconèixer i aquests anys de retallades, sembla que ara 
es pot començar a recuperar una miqueta.

Votacions 

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

VUITÈ. APROVACIO DE LES DATES DE LES FESTES LOCALS PER A L’EXERCICI 2018

Un cop publicada l’Ordre de les festes laborals per a l’any 2018, la Conselleria de Treball, Afers 
Socials i Famílies inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per l’any 2018.

Per aquest motiu, d’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les 
catorze festes  laborals,  dues  tindran caràcter  local,  i  d’acord amb el  Decret  177/1980,  de 3 
d’octubre,  en  el  qual  s’estableix  que  les  dues  festes  locals  seran  fixades  per  Ordre  de  la  
Consellera de Treball, Afers Socials i  Famílies, a proposta dels municipis respectius, cal que 
aquest Ajuntament faci arribar les seves propostes de festes locals per a  l’any  2018.

Atès que s’ha de comunicar al  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya,  els dos dies de Festa Local que preveu l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors.

Atès que aquestes dues festes no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa 
oficial.

Per tot això, de conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre 
regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, es proposa al Ple i aquest 
adopta el següent ACORD:

Primer.- Proposar als Serveis Territorials de Lleida del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya els dies 28 i 29 de setembre de 2018 com a festes locals  
de Bell-lloc d’Urgell.

Segon.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials de Lleida del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,  per a que la Consellera de Treball mitjançant  
l’Ordre pertinent estableixi les dues festes locals.

Intervencions

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

Sr. Antonio Rispa, com que és una cosa de la comissió de govern, m’abstinc. Sou vosaltres els 
que ho heu de decidir.

Sr. Alcalde, Carles Palau, és una decisió del ple, nosaltres fem la proposta. Molt bé, gràcies; grup 
de Convergència?
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Sra. Rosa Buira, com ha dit l’Antonio aquesta és una decisió que correspon a l’equip de govern, 
a més a més aquesta decisió sempre ve condicionada al calendari de cada any, a vegades s’ha 
de  fer  quan  diu  el  calendari,  el  problema  és  quan  és  festiu  en  dimecres  i  llavors  és  més 
complicat. Per tant nosaltres tampoc ens definim; només dir si em permeteu un petit comentari, 
suposo que a vosaltres que us agrada tant respectar la participació ciutadana, el fet de declarar  
festa local un dissabte ho haureu consultat o comentat amb la vostra gent. Perquè si no recordo 
malament quan nosaltres estàvem a l’equip de govern, en un parell d’ocasions també va passar 
això, nosaltres també vam considerar que s’havia de declarar festa local un dissabte i us puc 
assegurar que ens va caure un bon raig de critiques d’alguns que ara us donen tot el suport.  
Suposo que vosaltres haureu sigut més hàbils i els haureu sapigut explicar molt bé, que declarar 
festa local un dissabte pot beneficiar a uns col·lectius que normalment els dissabtes no fan festa, 
gent que vivim al poble que podem disfrutar de la festa major ja que dissabte s’ha declarar festa  
local; nosaltres no vam ser capaços d’explicar-ho bé, per tant seguim la línia i nosaltres també 
ens abstenim.

Sr. Alcalde, Carles Palau, nosaltres suposo que quan ens vinguin les queixes els hi intentarem 
explicar-nos, l’únic que marca és que no es pot marcar un diumenge i un festiu oficial, per tant el  
dissabte es perfectament vàlid.

Sra. Rosa Buira, a nosaltres ja ens van caure aquí al Ple les queixes.

Sr. Antonio Rispa, representa que els que fan festa ja els dissabtes, perden un dia.

Sr. Alcalde, Carles Palau, ja ho valorem. El meu horari és de dilluns a divendres i també, és la  
proposta que hem fet al Ple.

Votacions 

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

NOVÈ. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’IGUALTAT INTERN EFECTIVA ENTRE DONES I 
HOMES DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGEL PERIODE 2017 - 2021.

Antecedents 

L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell  ha decidit  aprovar i  posar en funcionament  el  Pla d’Igualtat 
intern  entre  dones  i  homes,  adreçat  a  tot  el  personal  que presta  serveis  a  l’Ajuntament  de 
Bell-lloc d’Urgell.

El Pla d’Igualtat és un document clau que, a més de servir per a la planificació i la posada en 
marxa  d’actuacions  concretes,  ha  de  preveure  el  seguiment  i  l’avaluació  posterior  del  camí 
recorregut en aquesta matèria i ha de poder mesurar l’impacte o els efectes del mateix en les  
condicions de vida dels treballadors/es als quals s’adreça. 

El document, ha estat elaborat pel tècnic de promoció econòmica i desenvolupament local de 
l’Ajuntament conjuntament amb la regidoria de la Dona. 
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La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, la Llei orgànica 3/2007, de 
22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones, el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i el text refós de la 
Llei de l'Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu estatal 5/2015, de  
30 d'octubre, són el marc jurídic que actualment garanteix l’aplicació de polítiques que no tan 
sols evitin desigualtats i discriminacions vers les dones dins de l’exercici de l’activitat laboral, sinó 
que  remoguin  les  dificultats  i  obstacles  que  es  puguin  trobar  en  el  seu  desenvolupament 
professional.

Per aquests motius es planteja l’aprovació de l’elaboració, execució, seguiment i avaluació del 
Pla d’Igualtat  intern entre dones i  homes de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell  per  al  període 
2017-2021, per tal de poder donar continuïtat als plans, accions i acomplir amb la Normativa 
vigent.

Fonaments de dret

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes que en l’article 6 del Capítol  
II, Competències i organització administrativa, assigna les funcions dels Ens locals de Catalunya 
i alhora es preveu que les Administracions locals han d’adaptar els seu Plans a la Normativa 
vigent o bé elaborar el primer Pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal.

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes. 

L’article 71.1.c) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya faculta a les  
entitats locals per exercir competències complementàries a la resta d’administracions en l’àmbit 
de la promoció de la dona, així com els articles 8.1.a) c) i 178 del citat Text refós. 

Els articles 4.1.a) c), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim  
local. 

L’article 55 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria 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. 

Per tot això, l’Alcaldia i la regidoria de Benestar Social, de la Dona i Sanitat de l’Ajuntament de 
Bell-lloc d’Urgell proposen al Ple i aquest adopta els següents ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el PLA D’IGUALTAT INTERN EFECTIVA ENTRE DONES I HOMES 
DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL període 2017 – 2021 elaborat en compliment de 
la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

Segon.- Sotmetre l’expedient 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.
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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  el  present  acord  a  la  totalitat  del  personal  al  servei  de  l’Ajuntament  de 
Bell-lloc d’Urgell. 

Cinquè.- Sol·licitar la inscripció del Pla d’igualtat al Registre Públic del Departament de Treball, 
Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

Intervencions

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

Sr. Antonio Rispa, jo crec que tenen les mateixes oportunitats com nosaltres, per tant votaré a 
favor.

Sr. Alcalde, Carles Palau, molt bé,  gràcies, Rosa vols comentar algo?

Sra. Rosa Buira, nosaltres, l’equip de govern ha pres aquesta decisió, ens sembla correcta i la 
respectem totalment.

Sr. Carles Palau, molt bé, gràcies.
El pla d’igualtat és un document que independentment de la seva utilitat és indispensable per  
accedir a les subvencions que atorga l’Institut Català de les Dones. 
La  igualtat  entre  homes  i  dones  és  per  desgràcia  un  aspecte a  millorar  en  la  vida  social  i 
professional  de  la  nostra  societat.  Per  molts  plans  o  documents  que  s’elaborin  o  s’aprovin 
l’important  en  aquest  assumpte  és  interioritzar  que  aquesta  igualtat  és  real  i  que  s’ha  de 
respectar com a un dels valors cabdals d’una societat sana i justa.
Per tant tal com marca la normativa i aquesta és la intenció de la normativa, el que pretén aquest  
pla és que la relació laboral entre homes i dones sigui igualitària, aquests desequilibris que hi ha 
a les enquestes actualment de que el sou mitjà de les dones és inferior al dels homes, que els 
llocs que ocupen els homes són molt superitzats, l’elaboració d’aquest tipus de pla el que intenta 
és esborrar aquests vicis adquirits i millorar la relació laboral en aquest sentit.

Sr.  Rosa Buira,  jo suposo que a l’Ajuntament  de Bell-lloc no passa això,  les circumstàncies  
laborals són exactament igual pels homes que per les dones, imagino que no caldria fer un pla  
tant específic.

Sr. Alcalde, Carles Palau, no, però el que si que ens ha visualitzat, tot i que ja en som conscients, 
és un cosa evident, és que per exemple igual que amb el món laboral la majoria de metges són 
homes, la majoria d’infermeres són dones.

Sra. Rosa Buira, això està canviant.

Sr. Alcalde, Carles Palau, està canviant, aquí vull anar, aquí a l’ajuntament ens trobem que a la 
brigada, per exemple són tot homes, i a la llar d’infants són tot dones. No s’ha fet mai, no s’ha 
obligat des de l’ajuntament a separar, però el que passa és que les circumstàncies de la vida, a  
les places d’agutzil es presenten només homes, i a la de la llar d’infants només dones, i el que 
s’intenta  amb  aquest  pla  és  no  caure  en  aquests  errors  que  venen,  són  errors,  no  són 
intencionalitats, són coses que la vida, de petits ens feien anar amb la bata blava.
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Sra. Rosa Buira, al meu col·lectiu la majoria som dones, però no és per imperatiu legal.

Sr. Alcalde, Carles Palau, no, son circumstàncies que als nens ens fiquen la bata blava, i a les 
nenes la bata rosa, o les joguines, coses d’aquestes, i aquests plans el que intenten evitar es 
canviar aquesta mentalitat.

Votacions 

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

 
DESÈ.  RATIFICACIÓ  DEL  DECRET  D’ALCALDIA  RELATIU  AL  CONVENI  DE 
COL·LABORACIÓ VINCULAT A LA CONVOCATÒRIA DE L’ORDRE EMC/153/2017, DE 12 DE 
JULIOL I LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA EMC/1890/2017, DE 28 DE JULIOL, DEL 
PROGRAMA CATALUNYA EMPRÈN, ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL 
I L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL.

“DECRET D’ALCALDIA

Assumpte: Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de  
Bell-lloc d’Urgell per participar conjuntament al Programa Catalunya Emprèn.

Atès que el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha publicar  
l’Ordre EMC/153/2017, de 12 de juliol,  per la qual s’aproven les bases reguladores per a la  
concessió de subvencions per al finançament del Programa integral de suport a les persones  
emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn.

Atès la Resolució EMC/1890/2017, de 28 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per al  
a concessió de subvencions per al finançament del Programa integral de suport a les persones  
emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn per a l’any 2017.

Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell han manifestat  
la seva voluntat de participar en el programa que té per finalitat facilitar recursos i serveis de  
manera integral  per a la creació d’empreses per tal  que les persones emprenedores puguin  
crear, consolidar i fer créixer la seva empresa.

Atès que conflueixen els objectius prioritaris de les dues entitats en relació a l’impuls de les  
accions que activin la capacitat de crear empreses, fomentar l’esperit emprenedor i generar nous  
llocs de treball.

Atès que l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local  
estableix que les entitats locals només podran exercir competències diferents de les pròpies i de  
les atribuïdes per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la  
Hisenda municipal, d’acord amb els requeriments de la legislació d’estabilitat pressupostària i  
sostenibilitat financera i no es incorri en un supòsit d’execució simultània del mateix servei públic  
amb una altra administració pública. En aquest cas, l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell disposa  
dels informes favorables del Departament d’Empresa i Coneixement i de la Direcció General de  
Política Financera,  Assegurances i  Tresor de la Generalitat  de Catalunya per a l’exercici  del  
servei de promoció econòmica i desenvolupament local.
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Atès que mitjançant els convenis de col·laboració que es regulen en els arts. 108 i següents de la  
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de  
Catalunya i en els arts. 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el  
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, s’ha redactat el conveni que  
pretén regular el marc de col·laboració de les dues entitats a resultes de l’Ordre esmentada a  
l’apartat anterior.

Per això, i  en virtut de les atribucions que m’han estat conferides segons l’article 53.1.u) 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 l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases  
de règim local,

RESOLC

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració vinculat a la convocatòria de l’Ordre EMC/153/2017,  
de 12 de juliol,  del  Programa Catalunya Emprèn, entre l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell  i  el  
Consell Comarcal del Pla d’Urgell, juntament amb la memòria justificativa de la subscripció del  
citat conveni.

Segon.- Facultar  a l’Alcalde de l’Ajuntament  de Bell-lloc d’Urgell  per tal  de que formalitzi  la  
signatura de l’esmentat conveni i per tots els documents que d’ell se’n derivin.

Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, als efectes corresponents.

Quart.- Trametre el citat conveni al Registre de convenis del Departament d’Afers i Relacions  
Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Ratificar aquest decret al pròxim Ple ordinari de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.”

Intervencions

Sr. Alcalde, Carles Palau, aquest és un decret d’alcaldia que vaig fer la setmana passada, per la 
senzilla raó que el conveni aquest s’havia de presentar tota la documentació, si no em falla la 
memòria, abans del dotze de setembre, i com que no arribaven per fer el ple, el vam aprovar per 
decret d’alcaldia, i ara el que es presenta aquí és la ratificació pel ple.

Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?

Sr. Antonio Rispa, no.

Sr. Carles Palau, grup de Convergència?

Sra. Rosa Buira, no.

Sr. Alcalde, Carles Palau, només comentar que aquest Conveni que es signa amb el Consell  
Comarcal,  ja  fa  anys  que  es  signa  i  serveix  per  compartir  serveis  i  recursos  entre  les  dos 
institucions en l’àmbit de l’emprenedoria. 
Les bases de la convocatòria ens obliguen a fer-ho conjuntament amb el Consell al no donar la 
possibilitat de que els municipis petits hi accedeixin en solitari.
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Votacions 

Es sotmet a votació, es ratifica per unanimitat dels membres assistents de la corporació (5 vots a 
favor del grup municipal de BM-AM, 5 vots a favor del grup municipal de CDC i 1 vot a favor del  
grup municipal PPC).

ONZÈ.  DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  D’ALCALDIA  NÚM.  2017-0144  RELATIU  A 
L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC 
D’URGELL PER L’EXERCICI 2016.

“DECRET D’ALCALDIA 

Assumpte: Aprovació de la liquidació del pressupost general per l’exercici 2016 

Exp. núm.: 86/2017 

ANTECEDENTS

En data  6  d’abril  de  2017 l'alcalde  va  iniciar  l’expedient  de  la  liquidació  del  pressupost  de  
l’exercici 2016 de l’Ajuntament i va sol·licitar informe a la secretaria - intervenció de la corporació.

En data 21 de juny de 2017 la secretaria interventora va emetre informe sobre la tramitació de la  
liquidació del pressupost del 2016.

En data 21 de juny de 2017 la secretaria interventora va emetre informe sobre el compliment  
dels resultats obtinguts a la liquidació.

En data 21 de juny de 2017 la secretaria interventora va emetre informe sobre el càlcul dels  
objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del  
límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016.

Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2016 a 31 de desembre del mateix exercici,  
s'obté el següent resultat: 

1. Pressupost de Despeses: 

Estat de Despeses Import

Crèdits inicials 1.543.071,54

Modificacions de crèdits 72.368,56

Crèdits definitius 1.615.440,10

Despeses Compromeses 1.426.584,45

Obligacions reconegudes netes 1.426.203,45

Pagaments realitzats 1.317.305,88

Obligacions pendents de pagament 108.897,57

Romanents de crèdit 189.236,65
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2. Pressupost d’Ingressos: 

Estat d’ Ingressos Import 

Previsions inicials 1.616.472,18

Modificacions de previsions 72.368,56

Previsions definitives 1.688.840,74

Drets reconeguts nets 1.618.635,48

Recaptació neta 1.419.212,65

Drets pendents de cobrament 199.422,83

Excés previsions 70.205,26

3. Resultat pressupostari de l’exercici: 

Resultat Pressupostari

Conceptes

Drets Reconeguts Nets Obligacions 
Reconegudes Netes

Ajustos Resultat  
Pressupostari

   a) Operacions corrents 1.618.635,48 1.365.723,50 252.911,98

   b) Operacions de capital 0,00 38.111,39 -38.111,39

1. Total Operacions no financeres (a 
+ b)

1.618.635,48 1.403.834,89 214.800,59

   c) Actius Financers 0,00 0,00 0,00

  d). Passius Financers 0,00 22.368,56 -22.368,56

2. Total Operacions financeres (c + d)
0,00 22.368,56 -22.368,56

I.RESULTAT PRESSUPOSTARI 
(I=1+2)

1.618.635,48 1.426.203,45 192.432,03

AJUSTOS:

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals 60.479,95

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 107.826,41

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici 0,00

II.TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5) 168.306,36 168.306,36

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 360.738,39

4. Romanent de Tresoreria: 

Nº de comptes Romanent de Tresoreria Import

57, 556 1. (+) Fons Líquids 582.448,61

2. (+) Drets Pendents de Cobrament 836.617,20

430       - (+) del Pressupost corrent 199.422,83

431       - (+) del Pressupost tancat 549.161,61

270, 440, 442, 449, 456, 470, 
471, 472, 550, 565

      - (+) d’operacions no pressupostaries 88.032,76

3. (-) Obligacions pendents de pagament 138.928,90
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400       - (+) del Pressupost corrent 108.897,57

401       - (+) del Pressupost tancat 0,00

180, 410, 419, 453, 456, 475, 
476, 477, 521, 550, 560

      - (+) d’operacions no pressupostaries 30.031,33

4. (-) Partides pendents d’aplicació -53.157,51

554, 559       - (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació 
definitiva

69.003,87

555, 5581, 5585       - (-) pagaments realitzats pendents d’aplicació 
definitiva

15.846,36

I. Romanent de Tresoreria total (1 + 2 – 3 + 4) 1.226.979,40

298, 4900, 4901, 598 II. Saldos de dubtós cobrament 237.570,12

III. Excés de finançament afectat 0,00

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER 
DESPESES GENERALS (I-II-III)

989.409,28

5. Càlcul  de  la  capacitat  o  necessitat  de  finançament  derivada  de  la  liquidació  del  
pressupost: 

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició 
d'equilibri o superàvit pressupostari.

El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté 
per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, 
prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la  
pressupostària.

L'entitat local presenta una capacitat de finançament, d'acord amb el següent detall:

Capacitat / Necessitat de finançament

Ingressos No Financers 1.618.635,48

Despeses  No Financers 1.403.834,89

(+/-) Ajustos 67.634,16

Capacitat / Necessitat de finançament (Superàvit / Dèficit) 282.434,75

6. Compliment de la regla de la despesa: 

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa,  
caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2015 amb aquell que es desprèn de  
la liquidació del 2016.

La despesa computable de l'exercici  2016 serà la no financera,   exclosos els interessos del  
deute,  la  part  de  la  despesa  finançada  amb  fons  finalistes  procedents  d’Administracions  
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals,  
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les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i, si escau, aplicarem els ajustos que  
estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article  
12  de la  Llei  2/2012 Orgànica  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera  per  a  les  
Corporacions Locals”, de la IGAE.

Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2015 a la qual aplicarem la taxa  
de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2015 al 2016  
és  del  1,8%  i,  si  s’escau,  afegirem  els  increments  normatius  amb  caràcter  permanent  (i  
anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).

En  el  quadre  següent  es  detallen  els  càlculs  realitzats  a  fi  d'analitzar  si  la  liquidació  del  
pressupost 2016 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local  
compleix la Regla de la despesa amb un marge de 116.388,89 euros. 

Despesa computable exercici anterior sense IFS (1) 1.450.824,38

Disminució despesa inversions financerament sostenibles exercici anterior (2) 0,00

Despesa computable exercici anterior (3 = 1+2) 1.450.824,38

Taxa referència de creixement del PIB (4) 1,80%

Despesa computable x taxa increment (5 =3*4) 1.476.939,22

Augments / Disminucions per canvis normatius (6) -40.957,56

Límit de la Regla de Despesa (7 = 5+6) 1.435.981,66

Disminució per inversions financerament sostenibles exercici actual (8) 0,00

Despesa computable  liquidació  exercici actual (9 ) 1.319.592,77

Diferencia entre el Límit de la Regla de Despesa i la Despesa Computable Liq. Pto 
(7-9)

116.388,89

% increment despesa computable exercici actual sobre exercici anterior (10 =  
(1-9/1) -9,05%

7. Anàlisi del nivell de Deute públic: 

L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat  
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de  
l’administració local.

No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i  aplicar aquest  
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats  
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats 

El volum de deute viu a 31/12/2016, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents  
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

Ingressos corrents liquidats a 31/12/ de l’exercici actual 1.618.635,48

Deute viu a 31/12 de l’exercici actual 0,00

% de nivell de deute 0,00%
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FONAMENTS DE DRET

1.  La liquidació posa de manifest,  respecte al  pressupost  de despeses i  per a cada partida  
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses  
autoritzades  i  compromeses,  les  obligacions  reconegudes,  els  pagaments  ordenats  i  els  
realitzats.

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les  
previsions inicials,  les seves modificacions i  les previsions definitives,  els  drets  reconeguts i  
anul·lats, i la recaptació neta.

3.  L’article  93.2  del  RD  500/90  determina  que,  com  a  conseqüència  de  la  liquidació  del  
pressupost, s’hauran de determinar:

 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre.

 El resultat pressupostari de l’exercici.

 Els romanents de crèdit.

 El romanent de tresoreria.

4. L’article 165.1 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,  estableix que el  pressupost  general  atendrà el  
compliment del principi d’estabilitat.

L’article  21  de  la  LOEPSF, estableix  que  les  entitats  locals  que  no  hagin  assolit  l’objectiu  
d’estabilitat  pressupostària  estaran  obligades  a  formular  i  aprovar  un  pla  econòmic  financer  
durant l'any en curs i el següent.

5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del  
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit  
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del  
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del  
deute,  tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les  
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.

6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen  
les  obligacions  de  subministrament  d’informació  previstes  a  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març  
de  l’any  següent  a  l’exercici  en  què  es  refereixen  les  liquidacions  s’hauran  de  remetre  els  
pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla  
General  de  Comptabilitat  d’Empreses  o  a  les  seves  adaptacions  sectorials,  amb  els  seus  
annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no  
imputades  a  pressupost;  la  situació  a  31  de  desembre  de  l’exercici  anterior  del  deute  viu,  
inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels  
ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada  
conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació  
del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute. 
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7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons  
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.

Per tot això, aquesta Alcaldia RESOLC: 

PRIMER.-  Aprovar la liquidació del  pressupost de l’exercici  2016, que en termes consolidats  
figura a la part d’antecedents.

SEGON.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.

TERCER.-Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i  
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.” 

Intervencions

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

Sr. Antonio Rispa, no.

Sr. Carles Palau, grup de Convergència?

Sr. Ramon Consola, veient aquest resultat que amb els números és molt bo, però he de fer una  
crítica  bastant  important,  jo  crec  que  això  és  degut  a  una  mala  gestió  del  pressupost,  un 
pressupost en el qual era un pressupost nostre que vosaltres sempre us havíeu queixat que era 
una pressupost dolent, en el qual ens han sobrat 360.000,00 € això vol dir que no ho heu sapigut 
gestionar, heu fet una mala gestió, sacrificant les necessitats del poble, per tant jo crec que si  
estiguéssim en un partit de futbol, és una vermella directa, no una groga.
Aquí fa quatre dies, un senyor es va aixecar queixant-se dels camins, hi ha hagut problemes, hi  
ha hagut  comentaris  de que no es  fan coses  perquè els  de l’oposició no volen aprovar  els 
pressupostos,  i  aneu amb pressupostos  prorrogats,  i  ara resulta  que amb uns  pressupostos 
prorrogats  us  sobra  360.000,00  €.  Jo  us  hauria  de  felicitar  si  aquí  vosaltres  haguéssiu  fet 
estructures u obres i  a damunt  haguéssiu sigut  capaços de que os sobressin 360.000,00 €, 
llavors em trauria el barret i xapó senyors sou un bons gestors, però no heu sapigut gestionar el 
que teníeu, que vosaltres criticàveu contínuament, que heu criticat, que heu criticat si ara resulta 
que us ha sobrat un 25 % del pressupost o un 30 %. Perdoneu però heu gestionat fatal i això que 
els números són meravellosos, són meravellosos, però amb aquests diners s’haurien pogut fer 
moltes coses.

Sr. Alcalde, Carles Palau, molt bé, gràcies pel comentari. Només dir-te que és cert que nosaltres  
sempre hem dit que volíem aprovar el nostre pressupost, que amb el vostre no hi treballàvem bé, 
però d’aquí a que haguem verbalitzat de que si no s’han fet coses és per culpa directa vostra; la 
gent  ho  ha  pogut  entendre  així,  és  cert  que  ho  ha  pogut  entendre,  però  per  verbalitzat 
directament no és aquest el missatge que hem tramés.

El Ple de la Corporació es donen per assabentats.

DOTZE. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I DELS ACORDS DE LES JUNTES 
DE GOVERN.
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Atès  que  en  l’anterior  Ple   va  donar-se  compte  de  diferents  Decrets  d’Alcaldia,  sent  l’últim 
d’aquests Decrets el 0134/2017.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0135/2017 fins al núm. 196/2017 ambdós inclosos. 
S’adjunta annex.
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Donar compte de les Actes de la Junta de Govern i dels acords adoptats de data: 18/07/2017 i 
05/09/2017. S’adjunta annex.

Intervencions

Sr. Alcalde, Carles Palau, Antonio vols comentar algo dels decrets o de les juntes?

Sr. Antonio Rispa, no.

Sr. Carles Palau, grup de Convergència?

Sr. Miquel Campàs, no he pogut venir a veure-ho.

Sr. Alcalde, Carles Palau, jo si que he de fer esment a un decret que vaig signar el dia 7 de 
setembre de 2017, que ara el llegiré i després passaré la paraula a la secretària que vol comentar 
una cosa.

“DECRET D’ALCALDIA núm. 2017-0195

Atesa  l’aprovació  per  part  del  Parlament  de  Catalunya  de  la  Llei  del  Referèndum  per  
l’autodeterminació de Catalunya i del Decret de convocatòria signat pel Govern de la Generalitat  
per a celebrar-lo en data 1 d’octubre de 2017, 

L’alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en exercici de les atribucions de representació, 

MANIFESTA: 

Primer-.  El ple suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre de 2017 i  
complir les previsions que es concreten a l’esmentada Llei. 

Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió ordinària  
que se celebri. 

Tercer.-  Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació  
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència  
(AMI). 

Signatura 
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Carles Palau Boté 

Bell-lloc d’Urgell, a 7 de setembre de 2017”

Sr. Alcalde, Carles Palau, senyora secretària.

La Secretaria Interventora explica que, vistes les providències del Tribunal Constitucional de data 
7 de setembre de 2017, que van ser publicades al Butlletí Oficial de l’Estat el 8 de setembre de 
2017,  en  relació  al  que  procedeix  a  la  suspensió  dels  decrets  relatius  a  les  normes 
complementàries  per  la  celebració  del  referèndum  d’autodeterminació.  També  el  decret  de 
convocatòria del  referèndum d’autodeterminació de Catalunya i  el  recurs d’inconstitucionalitat 
contra  la  llei  del  Parlament  de  Catalunya  del  referèndum  d’autodeterminació,  informo  del 
següent:  “que  no  és  possible  acordar  cap  iniciativa,  jurídica  o  material,  que  directament  o  
indirecta  suposi  ignorar  o  eludir  la  nul·litat  de  les disposicions  normatives afectades per  les  
provisions dictades  pel  Tribunal  Constitucional.  Conseqüentment  no és procedent  col·laborar  
amb la Generalitat de Catalunya en relació amb la celebració del referèndum d'autodeterminació  
de Catalunya.
Així  mateix,  cal  advertir  que  l'incompliment  d'aquest  deure  pot  donar  lloc  a  l'exigència  de  
responsabilitats dels alcaldes i  alcaldesses, així com la resta de poders públics (inclosos els  
funcionaris  públics)  en  els  termes  que  adverteixen  les  esmentades  resolucions  del  Tribunal  
Constitucional.
No obstant, la corporació decidirà allò que consideri oportú.” 

Sr. Alcalde, Carles Palau, voleu comentar alguna cosa?

Sr. David Folguera, en primer lloc agrair l’advertència, i comunicar que per ser justos amb les  
persones que ens van votar, i  que tenim el  deure de representar els regidors i  regidores de 
Bell-lloc es Mou, que acatarem la legalitat vigent que va sortir del Parlament de Catalunya, com 
així ho vam manifestar el mateix dia de la nostra presa de possessió com a regidors i regidores.

El Ple de la Corporació es donen per assabentats.

TRETZÈ.  DONAR COMPTE DE LES RENDICIONS FETES AL MINISTERI  D’ECONOMIA I 
HISENDA: INFORMES TRIMESTRALS DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT I PERÍODE MIG 
DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 2N TRIMESTRE DEL 2017 

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: SEGON TRIMESTRE 2017: 

Pagaments realitzats en el trimestre:  170.467,06 €

Factures pendents de pagament al final del trimestre: 56.516,30 €
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Seguidament  s’informa  del  període  mig  de  pagament  de  l’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell 
equivalent al segon trimestre de 2017, entenent-se com una magnitud definida al Reial Decret 
635/2014, de 25 de juliol. 

El període mig de pagament 2n. TRIM. 2017: -4,16 dies

Intervencions

Sr. Alcalde, Carles Palau, aquest -4,16 dies s’explica per dos conceptes, un que paguem bastant 
ràpid  i  segon  com  que  tenim  moltes  factures  domiciliades,  és  a  dir  la  paguem  abans  de 
reconèixer la factura, ens porta a aquest -4,16 dies.
Voleu comentar alguna cosa, Antonio?

Sr. Antonio Rispa, no.

Sr. Carles Palau, grup de convergència? 

Sr. Ramon Cònsola, no.

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 

CATORZÈ. MOCIONS.

Sr. Alcalde, Carles Palau, teniu alguna moció per presentar? 

No es presenten mocions.

QUINZÈ. PRECS I PREGUNTES.
 

Sr. Alcalde, Carles Palau, començaré jo, si em permeteu, ja que tinc unes preguntes pendents de 
contestar:

Es va quedar una pregunta pendent de fa dos plens ordinaris enrere, el dia trenta-un del vuit, el 
senyor Miquel Campàs me la va tornar a repetir per escrit junt amb una altra.
La pregunta fa referència a una factura del senyor Enric Cerqueda Secanell de l’any 2016, la  
factura amb registre d’entrada 1041 de data 08/11/2016, aquesta factura fa referència a treballs  
fets durant el manteniment de camins que va fer l’empresa VOLTES l’any passat, en principi a 
l’empresa VOLTES només se li  va contractar la motoanivelladora i mentre estaven treballant 
doncs es va decidir que feia falta el reforç amb la cuba d’aigua per regar els camins, vam mirar el  
preu de l’empresa VOLTES en  cobrava uns  50  €/hora  per  la  cubà,  llavors  vam parlar  amb 
diversos pagesos del poble, i era època de collita, època de feina, finalment vam trobar l’Enric 
que ens va fer aquesta feina a 40,00 €/hora.
La pregunta que em fas de que aquest senyor és membre de la candidatura de l’equip de govern, 
no hi ha incompatibilitats que treballi per l’ajuntament.
A la factura ficava treballs agrícoles, però està imputada a la partida de camins de l’any 2016, a  
la partida 1532-21000. Pel que fa a la pregunta de incompatibilitat, que jo tingui coneixement no,  
no hi ha cap motiu d’incompatibilitat sempre que la persona o empresa sigui regidor o regidora, 
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tal  com  ja  deveu  saber,  perquè  vosaltres  havíeu  contractat  gent  amb  les  mateixes 
circumstàncies.
Aquest senyor ha fet més treballs per l’ajuntament, actualment no està fent, aquest servei ha 
sigut l’únic que ha fet.

Després la següent pregunta que em feu en aquest escrit és la factura amb número de registre 
714 de data 8 d’agost  de 2016, presentada pel  Sr.  Ventura Roca,  aquesta li  demanem que 
respongui quin són aquests treballs. Aquesta factura va tenir un informe negatiu de secretaria, 
perquè eren uns treballs que es van fer a la festa major de setembre de 2015, però la factura no 
se’ns va presentar fins al 2016. Quan vaig arribar a l’ajuntament, quan va arribar la festa major  
de setembre, m’informa la brigada que lo normal era contractar un reforç pels dies de festa major 
per les tasques de la brigada. Quan vaig preguntar com es feia habitualment, em van dir que es  
col·laborava amb l’Associació de Fruticultors i  que després es liquidava això quan es feia la 
liquidació  anual  amb els  comptes  de l’associació,  de l’alberg,  doncs  es  liquidaven  aquestes 
hores.
Vaig parlar amb ells, em van dir que ja no ho volien fer més; com a favor amb el senyor Ventura 
Roca va dir t’ho deixo ara per aquesta festa major, perquè estàvem a dos dies abans, però ja no  
ho farem més.
Aquests són els serveis que es cobren en aquesta factura, i a partir de llavors quan s’ha tingut  
que fer un reforç a la brigada, per les festes majors, o per Sant Joan, s’ha contractat a una ETT, i  
s’ha intentat que sigui sempre gent del poble.
No sé si t’he aclarit amb la resposta, o necessites alguna altra informació.

El Sr. Alcalde, Carles Palau, comenta si teniu alguna altra pregunta?

Sr. Miquel Campàs, m’ho podràs fer arribar això per escrit, que així quedarà arxivat.

Sr. Alcalde, Carles Palau, sortirà a l’acta, però si vols et faré un resum, cap problema.

Sr. Ramon Cònsola, voldria fer un prec i després una pregunta. El dia de la mort de la Montse, 
em sap greu dir això, però ho he de dir, al diari i després ho vaig preguntar va sortir que fonts 
municipals van dir que la Montse Segura estava sota les meves ordres des del 2003, i també us  
demanaria que a la pàgina web ho canviéssiu, perquè la Montse Segura, va entrar a partir del  
2007. La Montse Segura va entrar a l’ajuntament a partir del 2007. Ni la Montse, ni cap regidor, ni  
cap regidora ha estat mai baix les meves ordres, jo no he sigut el mandatari dels meus regidors, 
hem sigut una colla de companys, amics, sempre hem col·laborat junts i  s’ha fet sempre per 
consens. Algo que sempre hi ha algú, que està empecinat a poder senyalar que sóc un dictador. 
Perquè això només ho fan les dictadures, els que estan a les ordres. I per a que quedi clar, i  
aclarit baix les meves ordres no hi ha ni el meu fill. A casa meva tot es fa per consens, fins i tot el 
meu fill. Ho voldria deixar clar.

Sr. David Folguera, ho hem dit nosaltres?

Sr. Ramon Consola, algú ho va dir.

Sr. Alcalde, Carles Palau, perdona, estàs parlant d’una notícia que va sortir al diari. Jo t’ho puc dir 
perquè em va trucar a mi la premsa, jo en cap moment vaig dir que estava sota les teves ordres, 
jo recordo clarament, no sé com va sortir a l’article, ho sento molt, recordo clarament que vaig 
parlar que la Montse havia estat  amb tu,  no sé si  li  vaig dir  2003 ó 2007, això no t’ho puc  
assegurar, si em dius que al web està ficat 2003, ho rectificarem. Jo sé que li vaig dir que havia 
treballat amb vosaltres com a regidora de la dona i de sanitat. A partir d’aquí el que van escriure  
ells, si tu vols que faci un escrit al diari demanant que ho rectifiquin ho faré, perquè jo en cap 
moment vaig dir de que estava sota les teves ordres.
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Sr. Ramon Consola, jo tinc obligació de dir-ho aquí, perquè sóc una persona que sóc dialogant, 
intento  sempre negociar,  que  si  alguna  cosa  tinc  bona i  em coneixen  tots  és  que  sóc  bon 
negociant, perquè sempre he tingut un bon tracte amb la gent, no inculco res mai a ningú, i he 
deixat clar que ni al meu fill, el meu fill sempre hem fet tot per consens, i parlo amb el meu fill, 
perquè tinc contacte cada dia, treballem junts pràcticament. Sóc una persona que no he imposat 
mai res, no és el meu estil, perquè els que imposen són els dictadors, i això no ho he fet mai. 
També els que imposen són gent que s’omplen la boca de que treballen pel poble i acaba sent 
una  dictadura  encoberta,  com per  exemple  Veneçuela,  Unió  Soviètica,  Cuba,  Xina,  aquests 
països sempre són per la boca del poble, però acaba sent una dictadura encoberta.

Sr. Alcalde, Carles Palau, Ramon estaràs d’acord amb mi, perquè alguna vegada ho hem parlat  
aquí, que a vegades a la premsa li dius blanc i ells ho acaben escrivint gris, jo el que et puc  
assegurar és que aquell dia al periodista no li vaig dir res que fes pensar per escriure això, ara 
també  miraré  si  les  altres  notes  que  fan  utilitzen  la  mateixa  tècnica,  perquè  llavors  potser  
problema del diari. Jo l’únic que vaig dir es que va estar regidora i que un dels mèrits era la  
construcció del centre de dia, del centre de serveis, que això si que va sortir a la nota, me’n 
recordo, però que a les teves ordres no, de mi no va sortir, i sóc jo el que vaig parlar amb la 
premsa.

Sr. Ramon Consola, jo t’ho dic perquè la Montse això ho havia deixat clar moltes vegades, inclòs 
la seva família també va quedar tocada en aquest aspecte, perquè ho havia defensat moltes 
vegades.

Ara que ja em parlat, Sr. Ramon Consola, voldria saber a quines sales anirem a votar per l’1-O?

Sr. Alcalde, Carles Palau, les mateixes de sempre, l’únic que en aquest cas ens coincideix la 
festa major, com alguna altra vegada, i la proposta que s’ha fet a la Generalitat ha sigut la sala 
d’espera del consultori mèdic, si que alguna vegada s’havia fet a la entrada de la biblioteca, però  
trobem que potser és una mica petita, i hem consulta amb les metges i van dir que ells no la  
utilitzen en cap de setmana, i per tant no hi havia cap problema.

Sr. Antonio Rispa, una pregunta, és pel tema que vam parlar alguns dels veïns d’allà darrera, del  
mur que s’ha fet allà darrera.

Sr. Alcalde, Carles Palau, al carrer Darrera els Horts.

Sr. Antonio Rispa, allí veig dos coses, el mur s’hauria de tirar en la línia que s’ha de tirar, després 
hi ha una vorera que hi ha unes escales que hauria de ser amb plataforma per a que  pugui  
baixar la gent.

Sr. Alcalde, Carles Palau, això ja s’ha parlat amb la persona que ha fet les obres, de que això 
s’ha de rectificar.

Sr. Antonio Rispa, sobretot que tiri la línia tal i com s’ha de tirar, encara que es digui que està 
millor que abans, és el mateix que si et diuen et fico una roda vella, però està millor que la 
d’abans, el millor és ficar una de nova; la línia tal i com ha d’anar.

Sr. Alcalde, Carles Palau, amb el propietari vam tenir una conversa i amb els tècnics municipals 
van trobar una solució amb un problema que té ell, però no s’assembla amb res amb el que ha 
acabat executant, per lo tant, tan els tècnics com jo som els primers que hem anat a dir-li que 
això fora.

33



Sr. Antonio Rispa, i una cosa que m’ha vingut ara, i que no té res a veure amb la persona, heu 
comentat que un senyor va fer unes feines de una cuba, jo considero que les feines d’obra les ha  
de fer un tio que tingui la llicència fiscal d’obra, que sigui qui sigui, però no un pagès, perquè no 
se li pot donar a un pagès, que faci una factura d’una obra, sinó està donat d’alta fiscalment.

Sr. Alcalde, Carles Palau, és una feina a tercers, i els pagesos també facturen feines a tercers.

Sr. Antonio Rispa, però no d’obres, jo ho dic per l’ajuntament.

Sr. Alcalde, Carles Palau, és el mateix que a vegades els hi mirin si el gasoil que utilitzen és 
agrícola o d’automoció.

Sr. Antonio Rispa, t’agafen amb un tractor portant totxos i amb gasoil roig i et fiquen una multa.

Sr. Alcalde, Carles Palau, per això a mi em consta que quan va fer aquesta feina va utilitzar el 
gasoil d’automoció.

Sr. Antonio Rispa, no es tracta d’utilitzar, és que legalment es pugui. 

Sr. Alcalde, Carles Palau, portes algo que no és l’habitual per tu.

Sr. Antonio Rispa, això no té importància, però amb una altra cosa que tingui més importància si.

Sr.  Ramon Consola, la llei  diu que qualsevol  apero enganxat al  tractor,  que porti  rodes s’ha 
d’utilitzar gasoil blanc, per això, la guardia civil anys enrere va fer molta pressió i multaven als 
pagesos que portaven la carreta, perquè quan un pagès enganxa la carreta ha de ficar gasoil  
blanc, però clar no estarem cada dia canviant gasoil.
El que diu ell és que hauria d’estar donat d’alta, jo no se si hagués tingut un accident, que és el 
que passaria.

Sr.  Antonio  Rispa,  aquest  és  un  import  molt  petit,  però  que  es  tingui  en  compte  per  altres 
vegades, que no tingui repercussió a l’ajuntament.

Sr. Miquel  Amorós, jo vull  fer un comentari,  el  passat dia 4 d’agost, divendres, el  Sr. Jaume 
Amorós va prendre possessió del càrrec de conseller comarcal, i felicitar-lo, i allà a la comarca 
ens trobarem junts, felicitats.

Sra. Rosa Buira, jo només voldria ratificar el que ha dit el Ramon, el comentari del diari va ser 
molt  desafortunat  i  la  Montse  no  el  va poder  llegir,  però s’hauria  enfadat  molt,  com s’havia  
enfadat moltes vegades aquí quan sortien coses relacionades amb aquest tema, ella sempre 
havia defensat, perquè és el que vam viure, i és com vam treballar, l’estil com treballàvem quan 
formàvem l’equip de govern, érem un equip, i entre tots ho fèiem tot, i les paraules que s’han dit  
d’ella que col·laborava i donava suport a tots els que ho necessitaven, doncs era una gran veritat  
i vam fer les coses en equip amb col·laboració, lògicament hi havia un cap visible, que era qui a  
vegades prenia les decisions per facilitar-nos la tasca a nosaltres. Perquè això si que se li ha de 
reconèixer al Ramon que quan hi havia una cosa una mica més lletja o més difícil ell era el que  
passava davant, i deia això ho decideixo jo, perquè vull alliberar i descarregar a nosaltres, però  
tot el que vam fer, ho vam fer amb equip i amb consens, això ens va doldre, aquell dia ens dolia  
tot molt especialment, però a part el comentari vam considerar que era molt desafortunat.

Sr. Alcalde, Carles Palau, repeteixo el que he dit abans, no va sortir de nosaltres, aquesta frase 
en concret.
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No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-tres 
hores i cinc minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe. 

Vist i plau
L’Alcalde Secretària interventora 
Carles Palau Boté Elena Bergés Martín
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