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ESBORRANY
02/20 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 20 de febrer de 2020
Identificació de la sessió
Núm.: 02/2020
Caràcter: Ordinària
Data: dijous, 20 de febrer de 2020
Horari: de les 21:00 a les 00:00 hores
Lloc: Sala de Plens

Assistència i quòrum
Assistents:
Ramon Consola Palau
Jaume Amorós Bonet
Angela Utrilla Sanchez
Miquel Campàs Pla
Brigit Jubillar Jové
Rosa Mª Buira Castells
Carles Palau Boté
Miquel Amorós Folguera
Rosa Romà Navarro
Nadir Castells Gené
Enric Cerqueda Secanell

Alcalde, JxB
Regidor, JxB
Regidora, JxB
Regidor, JxB
Regidora, JxB
Regidora, JxB
Regidor, BM-AM
Regidor, BM-AM
Regidora, BM-AM
Regidora, BM-AM
Regidor, BM-AM

Actua com a Secretària Interventora la Sra. Elena Bergés Martín
Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que assisteixen
onze dels onze regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els articles
46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 98.c) del Text refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i 90 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts següents:
Ordre del dia
PART RESOLUTIVA
1r. Aprovació de l’esborrany de l’acta anterior (16/01/2020)
2n. Aprovació inicial del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2020.
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Ramon Consola Palau (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 11/03/2020
HASH: b0710a53ff11d352cb647ebdb37c669d

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, essent les
vint-i-una hores del dia 20 de febrer de 2020, es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, sota la presidència del Sr. Alcalde, Ramon Consola Palau, per celebrar la sessió
ordinària del Ple de la Corporació.

3r. Aprovació inicial de la plantilla de personal per l’exercici 2020.
4t. Aprovació definitiva del document tècnic “dotació xarxa aigua camp de futbol” i resolució
al·legacions.
5è. Aprovació massa salarial personal laboral i increment retribucions personal de l’Ajuntament.
6è. Adhesió acord marc servei d’assegurances amb destinació ens locals de Catalunya.
PART DE CONTROL
7è. Moció en defensa del món rural, la figura del pagès i el medi ambient.
8è. Moció per a que es feminitzi el carrerer de Bell-lloc d’Urgell formulada pel grup municipal
Bell-lloc es Mou-Acord Municipal.
9è. Dació en compte dels decrets d’alcaldia.
10è. Dació en compte de les rendicions trimestrals (4t trimestre 2019) al Ministeri d’Hisenda.
11è. Informes equip de govern.
12è. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
PART RESOLUTIVA

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’ha dut a terme el Ple Ordinari del 16/01/2020, i resta pendent 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 el següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’acta del Ple Ordinari de data 16/01/2020.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Miquel Campàs, al tercer punt hi ha una errada, posa “Moció per la reobertura de les taquilles
de venda de bitlles” hauria de ficar venda de bitllets.
És la única que he vist.
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PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR.

Votacions
Es sotmet a votació l’esborrany de l’acta del Ple ordinari de 16/01/2020, es formula la rectificació a
l’acta, que s’aprova per unanimitat dels membres assistents del Ple de la corporació.

SEGON.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE
BELL-LLOC D’URGELL PER L’EXERCICI 2020
Expedient 4/2020
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2020.
La secretaria interventora de l’Ajuntament en data 13 de febrer de 2020 ha emès informe favorable
amb observacions del pressupost per a l’exercici 2020, així com informe sobre el compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i objectiu de deute públic.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Per part d'aquesta Alcaldia es presenta al Ple de la Corporació, el Pressupost per a l'exercici 2020,
amb la Plantilla de personal funcionari i laboral de la Corporació, i les bases d'execució, que consten a
l’expedient.

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
De conformitat amb l’article 22.2.e) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2020, integrat pel de la pròpia
entitat local, amb efectes del dia 1 de gener de 2020, deixant sense cap efecte la pròrroga
pressupostària de l’exercici 2019, el resum del qual és el següent:
Estat de Despeses
Capítol

Descripció

Import Consolidat

1

DESPESES DE PERSONAL

590.844,96

2

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

748.599,09

3

DESPESES FINANCERS

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTS

6

INVERSIONS REALS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00

8

ACTIUS FINANCERS

0,00

9

PASSIUS FINANCERS

0,00

2.500,00
310.173,77
10.000,00
179.713,39
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FONAMENTS DE DRET

Total Pressupost

1.841.831,21

Estat de Ingressos
Capítol

Descripció

Import Consolidat

1

IMPOSTOS DIRECTES

2

IMPOSTOS INDIRECTES

790.800,00

3

TAXES, PREUS PÚBLICOS I ALTRES INGRESSOS

343.033,37

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

534.420,57

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

6

ENAJENACION D'INVERSIONS REALS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

8

ACTIUS FINANCERS

9

PASSIUS FINANCERS

40.000,00

6.300,00
0,00
127.277,27
0,00
0,00
Total Pressupost

1.841.831,21

Segon.- Aprovar les bases d’execució del pressupost.
Tercer.- Sotmetre el Pressupost General a informació pública per un període de quinze dies hàbils,
previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual els interessats podran presentar
les reclamacions que estimin oportunes davant el Ple, el qual disposarà d'un mes per a
resoldre-les.
Transcorregut aquest termini sense que s'haguessin presentat reclamacions, s'entendrà
definitivament aprovat i es publicarà resumit per capítols en el Butlletí Oficial de la Província,
entrant en vigor el primer dia a l'endemà a la seva publicació.

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Ramon Consola, per començar voldria fer una explicació del pressupost, abans de
passar al debat, a la memòria explicativa ja s’explica bàsicament en que ens hem basat per fer el
pressupost.
En el capítol de despeses, sempre farem el comparatiu amb l’any 2019, tenim una reducció, com
podeu veure, i ve deguda a que s’han reduït la gent que treballa als casals i també una reducció
de la seguretat social de la gent laboral, la qual estava una mica desorbitada, aquest montant ens
puja 48.571 euros amb aquesta reducció.
En el capítol 2, com podeu veure, es redueix en 247.564,35 euros, es redueix degut a que hi ha
unes partides que es passen al capítol 4, bàsicament aquestes partides són les del Consell
Comarcal, serveis socials, tema de les escombraries, pràcticament les del Consell Comarcal són
bàsicament tot el montant pugen uns 344.000 euros, també s’ha reduït algunes partides perquè
s’han reajustat i unes altres que s’han augmentat per les seves necessitats. En el cas de parcs i
jardins aquesta l’hem ajustat a la baixa perquè hem vist en el cas de l’assessorament dels agutzils
aquí ja em fico jo, hi havia un tractament als pins amb descàrregues elèctriques que no caldrà
fer-la, perquè entenem que no té efectivitat i a més, hem vist varies coses que no cal, la esporga
la farà la brigada.
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No obstant això, el Ple acordarà allò que consideri més convenient.

En el capítol 3 aquí hi ha un saldo finalista a l’any 2019, hem acabat bastant bé però hem previst
un augment de 500 euros degut a que, segons estan dient totes les entitats financeres que l’any
que ve cobraran per tenir diners al banc, per tant, nosaltres segurament haurem de pagar,
intentarem negociar que no sigui així, però de moment hem entrat la previsió i l’hem augmentat en
500 euros.
En el capítol 4 aquest és el que dèiem abans, es traslladen les partides del capítol 2 per un
reajustament pel tema comptable, entenem que cada partida ha d’anar al seu lloc i aquest capítol
en diferència a l’any 19 se’ns dispara en 297.573,77 euros.
En el capítol 5 tal com marca la normativa, s’ha de fer una reserva del 0,5 de les despeses no
financeres, per tant puja 9.196,66, hem fet una reserva de 10.000 euros.
En el capítol 6, que són les inversions, aquesta és la part que haurà de sortir de les arques de
l’Ajuntament de Bell-lloc per cobrir la diferència que hi ha amb les inversions que farem entre les
subvencions que tenim concedides i la part que haurem d’aportar. Les inversions que tenim són
dotació d’aigua al camp de futbol que puja una inversió de 13.090,69 euros tenim una subvenció
de 9.810,25 i l’aportació de l’Ajuntament són 3.280,44 euros; tenim equips de processos
d’informació que el cost de l’actuació són 1.500,00 i aquesta la paga íntegrament l’Ajuntament els
1.500,00 euros, substitució de la caldera de la Cultural que són 8.500,00 euros i també la cobrim
directament dels fondos de les arques de l’Ajuntament, la reforma de l’ampliació de l’enllumenat
fase 4 que puja 156.622,70 euros hi ha una subvenció una part de la Diputació i una part de que
ve d’Europa del FEDER de 117.467,02 € i l’Ajuntament hi aporta 39.155,68 euros, totes aquestes
aportacions, com he dit abans fan un montant de 52.436,12 euros, aquesta és l’aportació que fem.
En el capítol d’ingressos en el tema d’impostos directes tenim un increment d’ingressos de
148.940,00 euros.

En el capítol 3 que és el capítol de les famoses taxes, hi ha hagut taxes amb les piscines, amb el
cloro, amb la guarderia, etc., etc., no vull entrar al detall, i el reajustament d’aquestes taxes i
reajustar-les per seguir un rang correcte que el saldo inicial estigui bé i el reajustem degut a
aquests negatius, ens provoca un negatiu de 66.463,23 euros.
El capítol 4 és un capítol que és recurrent és el de sempre, hi ha la subvenció de la guarderia, la
subvenció dels socorristes, la subvenció del consultori, en el qual és un capítol en el que s’haurà
de treballar i el treballarem pel confort de la ciutadania de Bell-lloc, intentar aconseguir
subvencions en coses que es facin.
El capítol 5 és un cànon d’explotació, explotació el bar de la Cultural, que té una rellevància petita.
I el capítol 7 són les subvencions compromeses amb les inversions, que són l’enllumenat i l’aigua i
les que hem anomenat abans.
Una vegada explicat ingressos i despeses voldria comentar en el tema de la despesa en el capítol
4 ens porta un negatiu amb diferencial de l’any 19 de 49.909,42 euros de despesa, més en el
capítol 3 ja hem dit abans que hem ficat 500 euros de més, per tant també porta una despesa de
500 euros i en el capítol 6 fem una aportació per les inversions de 52.436,12 €, és a dir, tota la
despesa aquesta de que és més negatiu que l’any 19 és un més, són 102.845,54 €.
En el capítol d’ingressos tenim una reducció d’ingressos degut al reajustament de les taxes de
66.463,23 € i també tenim una reducció de les llicències d’obres de 10.000 euros com hem dit
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En el capítol 2 que són llicències d’obres, posem una reducció de 10.000,00 euros, teníem 50 i ho
baixem a 40, perquè entenem que no es faran tantes obres i per tant hem reduït 10.000,00 euros.

abans, per tant això ens provoca un negatiu també de 76.463,23 euros, si sumem els negatius
que provoquen el més gasto que tenim al capítol de despesa envers l’any 19 més els negatius
que ens provoquen de l’any 19 tenim un saldo negatiu de 179.308,77 euros, si que és cert que
tenim un augment d’impostos, tal com he dit al principi, de 148.940 euros i si sumem i restem
encara ens queda un saldo negatiu de 30.368,77 euros i ara si que he de dir i donar les gràcies
que en aquest pressupost han participat tots els regidors, ha sigut un pressupost en el que hem
treballat bastant hem mirat totes les partides, entenc que ha sigut bastant complicat ja que
reiniciem, iniciar amb un inici amb peus de plom, xafant terra, hem sigut molt acurats, i els regidors
han treballat de valent en aquest pressupost, no només els regidors d’economia sinó que tots ells i
cadascú s’ha hagut de sacrificar una mica en alguna partida per poder quadrar aquest pressupost,
per tant els hi dono les gràcies als meus companys per tots aquests dies de treball, així com
també a la secretària perquè s’ha passat bastants dies treballant i al final tenim el pressupost aquí
damunt de la taula.
Sr. Carles Palau, heu dit que ho heu comparat amb el 19, amb que del 19, amb el tancament
provisional del 19?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí, perquè si ho fèiem amb el 18 creiem que tampoc era gaire
fidedigne.
Sr. Carles Palau, descàrregues elèctriques als pins de la Pineda, nosaltres no ho vam fer mai de
corrents, s’introduïa un suero dins l’arbre.
Sr. Miquel Amorós, se’ls introduïa un producte per endoteràpia. Al capítol 4, 49.000 euros de
diferència, quin capítol d’ingressos o de despeses?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, al capítol 4 de despeses.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, al capítol 4 si ara agafem l’any 19, ara tenim 310.000 euros que els
passem cap aquí, els hi hauríem de restar 12.600 euros que ja els teníem i a partir d’aquí fem la
diferència, i veiem que ens provoca un negatiu de 49.000 euros.
Sr. Carles Palau, això és el que ens cobra de més el Consell Comarcal i ja està. Al capítol 4 hi ha
tot el Consell Comarcal, les aportacions al Centre de Dia, les places concertades que tot això
estava al capítol 2 i després les subvencions a les entitats del poble, a l’ACUDAM i al CEPU, per
tant entenc que aquests 49.000 euros és perquè hi ha més despesa als convenis amb el Consell
Comarcal, perquè s’han pujat els serveis socials...
Sra. Rosa Mª Buira, a aquest capítol s’han destinat altres coses que abans estaven al capítol 2.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, hi ha un negatiu de 49.000 euros independentment que sigui al
capítol 2 o al capítol 4.
Sr. Carles Palau, aquests 49.000 euros venen provocats per l’augment del que ens cobra el
Consell Comarcal.
Valorem positivament i és bo pel poble que siguin els primers pressupostos que s’aproven de
manera ordinària en quatre anys.
Veiem que s’inclou com a inversió la fase 4 de l’enllumenat gràcies a una subvenció de l’IDAE i de
la Diputació.
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Sr. Carles Palau, d’on surten aquests 49.000 euros perquè ara heu afegit aquí tot el que paguem
al Consell Comarcal.

A banda de que se’ns van fer arribar els pressupostos dos dies abans de la convocatòria del Ple,
però no hi ha hagut cap tipus d’intenció de diàleg per parlar dels pressupost, i no hem pogut
participar en l’elaboració del pressupost.
Entenem que tampoc se’ns ha dit tota la veritat, perquè quan es van pujar els impostos, se’ns va
dir que 60.000 eren per l’augment del sou dels treballadors de l’Ajuntament i 40.000 per
l’enllumenat, i també se’ns va dir que només hi hauria una sola inversió que seria la de
l’enllumenat, i realment només s’augmenta la partida de personal en 24.000 euros i que tenim
quatre inversions, també veiem que les partides de retribucions de càrrecs electes passen de
43.300 a 50.900 euros.
Hi ha diverses partides que no entenem i voldríem que se’ns informés. La partida 22105 de
productes alimentaris per import de 3.000 euros.
Alcalde, Sr. Ramon Consola s’imputarà beure dels músics, sopars dels músics. En principi les
despeses de les festes es farà càtering.
Sr. Carles Palau, les partides 22111 subministrament de maquinària, utillatge i elements de
transport, com és que està dividit en dos, encara que estan en dos programes diferents?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, s’ha separat per tipus de maquinària, la que fan servir pels carrers i
l’altre per altres elements.
Sr. Carles Palau, la partida 22500 tributs?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, per si hem de pagar algun tribut, alguna contribució o algun impost,
l’hem creat per si un cas.
Sra. secretària interventora, és el cànon de la CHE.
Sr. Carles Palau, la partida 22602 que diu publicitat i propaganda?

Sr. Carles Palau, que s’inclou els anuncis de la Festa Major al diari?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, potser si, potser això, també anuncis que pugui fer l’Ajuntament com
el tema del BOE o alguna cosa més.
Sr. Carles Palau, la 22799 que posa gestories, entenc que abans devia anar a despeses diverses.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí.
Sr. Carles Palau, la 22701, seguretat?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, això és la seguretat que es fica a les festes, tot el que és seguretat,
càmeres...
Sr. Carles Palau, la 23100, locomoció dels membres dels òrgans de govern, fins ara només hi
havia 500 dels que s’havien utilitzat 200 i ara en fiqueu 1.000.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no preveiem fer més quilòmetres però hem ficat 1.000.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, doncs publicitat i propaganda.

Sr. Carles Palau, la 25002 serveis tècnics Consell Comarcal, no entenc si s’han passat tots els
serveis del Consell Comarcal al capítol 4, perquè s’ha quedat una partida de 2.000 euros al capítol
2?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, perquè a vegades es poden demanar informes.
Sra. secretària interventora, són les factures de redacció de documents tècnics, redacció
d’informes de modificació del POUM que van contra el capítol 2 i no contra el capítol 4. Estudis i
treballs tècnics serien els de l’empresa privada.
Sr. Carles palau, la partida 45506 que veig que els serveis tècnics que passem de 11.000 a
17.000, tota aquesta pujada és l’augment del conveni amb el Consell Comarcal?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí.
Sr. Carles Palau, també hem vist al capítol 4 a les subvencions que es retallen subvencions a
entitats de poble, s’ha parlat amb aquestes associacions d’aquestes retallades?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, retallem 100 euros, no hem parlat amb ells.
Sr. Carles Palau, pel que fa a les bases d’execució, veig que s’han canviat i voldria saber perquè.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, són les bases tipo i hem escollit les correctes.
Sr. Carles Palau, la base cinquena que són les vinculacions jurídiques.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ni me l’he mirat, perquè entenc que és un tema més aviat jurídic,
això li preguntarem a la Secretària.

Sr. Carles Palau, el nostre vot per aquest punt serà una abstenció ja que considerem que aquests
pressupostos s’han fet a l’esquena del nostre grup municipal tot i que inclou inversions que
nosaltres vam defensar al seu dia. El nostre vot serà una abstenció.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, el tema de l’enllumenat si no s’hagués fet el projecte de la fase 4,
l’haguéssim fet nosaltres i vostès no hauríem pogut demanar la subvenció, el vam començar
nosaltres, vosaltres el vau continuar i ara nosaltres realitzem la inversió.
Votacions
Sotmesa a votació la proposta d'aprovació inicial del pressupost per l'exercici 2020, aquesta és
aprovada per majoria absoluta dels membres assistents del Ple de la corporació.
Vots a favor:
6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.
Abstencions:
5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sr. Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells, Sra. Rosa
Romà, Sr. Enric Cerqueda.
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Sra. secretària interventora, és la dels càrrecs electes que van sols i no vinculen amb el personal
laboral ni funcionari. No poden.

TERCER.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, PLANTILLA
L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL PER L’EXERCICI 2020.

DE

PERSONAL

DE

Expedient 87/2020
Considerant que la plantilla de personal és, la relació detallada per cossos, escales, subescales,
classes i categories en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, i que haurà
de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia en virtut d'article 90.1 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local.
Considerant que el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en sessió extraordinària, de data 13 de
novembre de 2017 va aprovar la plantilla de personal de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a
l’exercici 2017. Aquesta va ser publicada al BOP Lleida núm. 248 de data 29 de desembre de
2017.
Considerant que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell durant els exercicis 2018 i 2019 es trobava en
situació de pròrroga pressupostària.
Considerant que cal actualitzar els llocs de treball i les places que es ve duent des del 2017 per
part de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, i en concret el servei de socorrisme i del casal de lleure,
que es presta a través d’un contracte i/o conveni de col·laboració, previst al capítol 2 i 4 del
pressupost de despeses. Així doncs, caldrà:
a) Amortitzar quatre places de monitor/a, grup C2, escala de casal de lleure, jornada parcial,
de la plantilla de personal.

a) Amortitzar una plaça de tècnic/a de la llar d’infants, grup C1, jornada completa, de la
plantilla de personal, passant de 3 a 2 places.
Considerant que la plantilla de personal especifica només la denominació de la plaça, el seu
nombre, el grup o escala, subescala, classe i categoria, qüestions aquestes que no es troben
incloses en l’article 37.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Vistes les modificacions exposades, correspon al Ple aprovar la plantilla de l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell per al 2020 amb els canvis abans exposats.
Considerant que els articles 22.2.i, 89 i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, 52.2.j i 283 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 126.1 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 estableixen que el Ple de l’Ajuntament ha d’aprovar anualment la plantilla de
personal, la qual ha de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral
i eventual, en la mateixa sessió que aprovi el pressupost.
Considerant que l’article 25 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, estableix que la plantilla de personal de les entitats locals
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Considerant que des del 2016 el servei de la llar d’infants ha vist disminuït considerablement el
nombre d’alumnes, i en conseqüència, ha suposat una reducció en despeses de personal, essent
no necessari continuar amb la plaça de personal laboral temporal de la llar d’infants. Així doncs,
caldrà:

ha d’estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories
de les places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, indicant
la denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es
trobin vacant i el grup a què pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés. A
continuació l’article 26 del RPSEL estableix que l’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla en
la mateixa sessió en què s’aprovi el pressupost, la qual cosa és competència del Ple municipal,
d’acord amb l’article 54 de l’esmentat Reglament.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local i l’article 52.2.j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta Alcaldia proposa
al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el següent ACORD:
Primer. Aprovar les modificacions de la plantilla de personal, tal i com s’assenyala a continuació i
d’acord amb el que s’ha relacionat a la part expositiva:



Amortitzar quatre places de monitor/a, grup C2, escala de casal de lleure, jornada parcial,
de la plantilla de personal.
Amortitzar una plaça de tècnic/a de la llar d’infants, grup C1, jornada completa, de la
plantilla de personal, passant de 3 a 2 places.

Segon. Aprovar inicialment la plantilla de personal de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per
l’exercici 2020, que s’adjunta com annex.
Tercer. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies hàbils mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents. Transcorregut aquest
termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu aquest acord d'aprovació
inicial.

ANNEX
PLANTILLA PERSONAL
EXERCICI 2020
PERSONAL FUNCIONARI
ESCALA

Habilitació nacional
Administració General

SUBESCALA

CATEGORIA

GRUP PLACES VACANTS JORNADA

Secretaria
Intervenció
A1
Administrativa Administratiu/iva C1
Auxiliar
Auxiliar
administratiu/iva C2

TOTAL
PERSONAL LABORAL
ESTRUCTURAL (FIX)
ESCALA

Serveis Centrals Ajuntament

SUBESCALA

CATEGORIA

1
1

0 Completa
1 Completa

2
4

1 Completa
2

GRUP PLACES VACANTS JORNADA

Tècnic superior A1
Tècnic mig
A2
Administratiu/iva C1

1
1
2

1 completa
1 completa
2 completa
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No obstant això, el Ple acordarà allò que consideri més convenient.

Brigada
Llar d'infants

Personal
d'oficis varis

Peó
Mestre/a
Tècnic/a
Auxiliar admtva

AP
A2
C1
C2

3
1
2
1

personal
d'oficis varis

Peó

AP

1
12

SUBESCALA

CATEGORIA

GRUP PLACES VACANTS JORNADA

Biblioteca
Pavelló poliesportiu
TOTAL
PERSONAL LABORAL NO
ESTRUCTURAL (temporal)
ESCALA
TOTAL

2
1
2
0

completa
completa
completa
parcial

1 completa
10

0

OBSERVACIONS

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, ens sembla bé l’amortització de les places del Casal, ja que el servei el presta
l’Esplai. Pel que fa a la tècnica de la Llar d’Infants, entenem que aquesta és una de les places fixa
que no és la plaça temporal.
Sra. Rosa Mª Buira, és el mateix cas que el Casal al moment que convingui crear aquesta plaça
no hi haurà cap inconvenient.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, la plantilla que hi ha actualment a la guarderia es poden cobrir fins a
25 places de nens/nenes.
Votacions
Sotmesa a votació la proposta d'aprovació inicial de la plantilla de personal per l'exercici 2020,
aquesta és aprovada per unanimitat dels membres assistents del Ple de la corporació, el qual
representa el quòrum de la majoria simple del nombre legal de membres.
Vots a favor:
6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.
5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sr. Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells, Sra. Rosa
Romà, Sr. Enric Cerqueda.

QUART.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL DOCUMENT TÈCNIC DOTACIÓ
D’AIGUA POTABLE TOT L’ENTORN DEL CAMP DE FUTBOL I RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS.
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Sr. Carles Palau, el vot del nostre grup serà favorable.

Expedient 541/2019
ANTECEDENTS
Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell se li va atorgar una subvenció de la Diputació de Lleida
en data 28/11/2016 dins la convocatòria per a la concessió d’ajuts als ajuntaments del territori de
Lleida per a la millora en la gestió d’aigua d’ús públic pel projecte Millora del sistema de comptatge
a la sortida de l’Estació de tractament d’aigua potable amb núm. d’expedient 201603858.
Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell no veu prioritari aquesta actuació i vol realitzar un canvi
mitjançant la nova actuació Dotació d’Aigua Potable tot l’entorn del Camp de Futbol.
El Sr. Mario Campos Romero, arquitecte tècnic del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, elabora el
document tècnic per a dotació d’aigua potable tot l’entorn del camp de futbol municipal i
que lliura a l’ajuntament el 27 de setembre de 2019, amb registre d’entrada núm. 2254.
El projecte redactat pel Sr. Mario Campos Romero, arquitecte tècnic del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell és un document tècnic d’obra per a dotació d’aigua potable tot l’entorn del camp de
futbol municipal amb un pressupost d’execució de contracta de 13.419,73 euros (IVA inclòs).
Atès les bases de la convocatòria, a l’article 22 permet el canvi de destinació de les actuacions
subvencionades, i en l’article 24 permet demanar una pròrroga màxima d’un any de les
actuacions subvencionades, fins el 2020 l’execució d’aquesta nova actuació.
El Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en sessió ordinària, de data 10 d’octubre de 2019, va
aprovar inicialment el Document Tècnic dotació d’aigua potable tot l’entorn del camp de futbol,
elaborat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb un pressupost d’execució
de contracta de 13.419,73 euros (IVA inclòs).

Transcorregut el termini per formular reclamacions el dia 10 de desembre de 2019, s’han presentat
les següents reclamacions/al·legacions, que consten incorporades en l’expedient:

-

Sr. Carles Palau Boté en representació del grup municipal Bell-lloc es Mou - Acord
Municipal, amb número de registre d’entrada electrònic 244 de data 02/12/2019 a les
17:51 hores. Contingut resum al·legació: “…/… Que es redueixi la mida de la tuberia i
s’utilitzi l’entrada d’aigua dels antics vestidors. Amb aquest estalvi es podrà finançar el
mallat de la xarxa d’aigua potable i així complir amb el requisit establert en l’article 2.1 del
Reial Decret 140/2003. Que s’incorporin les dues fonts al document tècnic i al pressupost.
Que es tinguin en compte al pressupost l’import del comptador i els costos de
connexió. .../...”

En data 20 de desembre de 2019 amb registre d’entrada núm. 2953 de l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell, la Diputació de Lleida notifica l’acord de junta de govern de la Diputació de data
16/12/2019 aprovatori dels canvis en la subvenció per a la millora en la gestió d’aigua d’ús públic
pels municipis per a l’actuació de dotació de la xarxa d’abastament d’aigua potable per tot l’entorn
de l’equipament esportiu municipal per import atorgat de 9.810,25 €.
Vist l’informe dels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell emès en data 14 de gener
de 2020, que consta incorporat a l’expedient i amb les següents conclusions:
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En el Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 207 amb data 25 d’octubre de 2019 es va
publicar l’anunci d’exposició al públic pel termini de 30 dies hàbils perquè els interessats
presentessin, si s’escau, les corresponents reclamacions.

“Que, per tant, i atès a tot allò dit fins ara, es proposa desestimar l’al·legació presentada.
Fem constar que les fonts es col·locaran una vegada acabada l’obra on ho sol·liciti la junta
directiva del club.
També es fa constar que el document tècnic preveu una partida de connexió que preveu la
reubicació del comptador actual.”
FONAMENTS DE DRET
Vist l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 37 i 38 del Decret 179/95, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens Locals, així com, l’article
22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com l’article
52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de règim Local de Catalunya, en relació amb la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Per tot això, i de conformitat amb la legislació sobre règim local, aquesta Alcaldia proposa al Ple de
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el següent
ACORD:

Segon. Aprovar definitivament el document tècnic per a la dotació d’aigua potable tot l’entorn del
camp de futbol municipal, amb un pressupost de 11.090,69 euros i 2.329,04 euros d’Impost sobre
el Valor Afegit, que fan un total de pressupost d’execució de contracta de 13.419,73 euros – tretze
mil quatre-cents dinou euros amb setanta-tres cèntims -, IVA inclòs.
Tercer. Publicar l’acord d’aprovació definitiva del document tècnic “dotació aigua camp de futbol”
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, per al seu coneixement i efectes.
Quart.- Que es dugui a terme el replanteig del Projecte d'obres, de conformitat amb l'article 236 de
la LCSP.
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, els diners d’una subvenció que s’havien de destinar a la millora de l’aigua de
boca dels veïns de Bell-lloc, a posar una tuberia que servirà per regar el camp de futbol ho
considerem vergonyós. Si es vol ficar gespa i ficar el reg ho poden dir clarament, si el que volen es
destinar uns diners a coses que no són, no ens busquin perquè no ens trobaran.
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Primer. Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. Carles Palau Boté en representació del grup
municipal Bell-lloc es Mou – Acord Municipal (REE 244 02/12/2019), pels motius expressats en
l'informe dels Serveis Tècnics de data 14 de gener de 2020, del qual es remetrà còpia als
interessats juntament amb la notificació del present acord.

Som un poble amb pèrdues d’aigua i tenim problemes de reserva d’aigua. A la nostra al·legació
vam demanar moltes coses, i una era que es mallés per a que no es fes malbé l’aigua a les puntes
d’aquesta tuberia i no s’ha contestat aquesta al·legació. Tampoc ens voleu dir on es ficaran les
fonts. No podem votar un projecte com aquest. Si el que volen es ficar gespa al camp de futbol,
parlem-n’hi i tirem-ho endavant, perquè també estem interessats en que el camp de futbol es
millori.
Sr. Jaume Amorós, el projecte en cap moment parla de gespa, això ho dius tu, i jo en cap moment
vaig parlar de fonts vaig dir aixetes.
Sr. Miquel Amorós, trobo de poc sentit posar dos canonades de 90 si ens esteu dient que no es
per posar gespa, llavors per a que és.
Sr. Miquel Campàs, a totes les tuberies i més quan són llargues per descàrregues de pressió ha
d’haver a les puntes unes aixetes.
Votacions
Sotmesa a votació la proposta d'aprovació definitiva del document tècnic dotació aigua camp de
futbol i resolució al·legacions, aquesta és aprovada per majoria absoluta dels membres assistents
del Ple de la corporació.
Vots a favor:
6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.
Vots en contra:

CINQUÈ.- APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL I
L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC
D’URGELL PER A L’ANY 2020
Expedient 75/2020
Atès l’article 103 bis de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, introduït per la Llei
27/2013, estableix que les corporacions locals han d’aprovar anualment la massa salarial del
personal laboral del sector públic, respectant els límits i les condicions que s’estableixin amb
caràcter bàsic a la Llei de pressupostos generals de l’Estat, i que la massa aprovada s’ha de
publicar a la seu electrònica de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província, en el termini màxim
de 20 dies.
Atès l’article 21 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, disposa que les quanties de les retribucions bàsiques i
l’increment de les quanties globals de les retribucions complementàries dels funcionaris, així com
l’increment de la massa salarial del personal laboral, s’han de reflectir per a cada exercici
pressupostari en la llei de pressupostos corresponent. No es poden acordar increments retributius
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5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sr. Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells, Sra. Rosa
Romà, Sr. Enric Cerqueda.

que globalment representin un increment de la massa salarial superior als límits que fixa
anualment la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al personal.
Atès que l’article 3.Dos del Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel que s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic s’estableix que:
“L'any 2020, les retribucions de personal al servei del sector públic no podran experimentar un
increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, 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. A aquests efectes, en les retribucions de 2019 l'increment del
0,25 per cent vinculat a l'evolució del PIB es considerarà, en còmput anual. Les despeses d'acció
social, en termes globals, no podran experimentar cap increment en 2020 respecte als de 2019.
Referent a això, es considera que les despeses en concepte d'acció social són beneficis,
complements o millores diferents a les contraprestacions per la feina realitzada que té com a
finalitat satisfer determinades necessitats conseqüència de circumstàncies personals de l'esmentat
personal al servei del sector públic.
.../...”
Atès que l’article 3.Quatre del Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel que s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic estableix que:
“La massa salarial del personal laboral, que podrà incrementar-se en el percentatge màxim previst
en l'apartat dos d'aquest article, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de
comparació, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials meritades per
aquest personal l'any anterior, tenint en compte, en còmput anual, l'increment vinculat a l'evolució
de l'PIB autoritzat en 2019.

Atès que consta al Pressupost prorrogat per l’exercici 2020 d’aquest Ajuntament crèdit adequat i
suficient per fer front a l’increment retributiu al que es fa referència, amb càrrec al Capítol 1 de
despeses de personal.
Atès que en data 27 de gener de 2020 es va emetre l’acta de reunió de la comissió negociadora
de l’increment salarial de l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en que es va arribar al següent acord:
increment a partir de la nòmina del 2 % de les retribucions a tots els treballadors i treballadores de
l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell des de l’1 de gener de 2020.
De conformitat amb l’article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 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, els articles 165 i 166 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article 153.1 del
Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local i la resta de legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest acord
l’òrgan competent és el Ple.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per
l’any 2020, que queda fixada en 272.755,40 euros.
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S'exceptuen, en tot cas:
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador.
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
d) Les indemnitzacions o bestretes per despeses que hagi realitzat el treballador.”

Segon. Aprovar, amb efectes de l’1 de gener de 2020, l’increment de les retribucions íntegres del
personal funcionari i laboral al servei de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, del 2% respecte a les
vigents a 31 de desembre de 2019, 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.
Tercer. Determinar que l’increment del 2% s’aplicarà a la nòmina del mes de febrer, en la qual
s’abonarà a més els endarreriments meritats des del dia 1 de gener de 2020.
Quart. Notificar aquest acord a les persones interessades i als delegats/des de personal de la
corporació.
Cinquè. Ordenar la publicació de les dades de la massa salarial laboral a la seu electrònica
municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, entenem que és una continuació de l’acord que es va arribar a nivell de l’Estat
pels treballadors públics. El vots del nostre grup serà favorable.
Sra. Rosa Mª Buira, nosaltres també, és un acord que s’ha de complir.
Votacions

Vots a favor:
6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.
5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sr. Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells, Sra. Rosa
Romà, Sr. Enric Cerqueda.
SISÈ.- ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES DE DANYS A
EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS (EXP. 2017.06), DE L’ACORD MARC DEL SERVEI
D’ASSEGURANCES (EXP. 2019.01), I DE LES PÒLISSES DE VIDA I RESPONSABILITAT CIVIL
PATRIMONIAL (EXP. 2018.08)
Expedient 72/2020
ANTECEDENTS
1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de
Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya recorrent a
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Sotmesa a votació la proposta d'aprovació de la massa salarial laboral i l'increment de les
retribucions del personal per l'exercici 2020, aquesta és aprovada per unanimitat dels membres
assistents del Ple de la corporació.

la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la
vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord
marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de
subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les
entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de
mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.
Servei de pòlisses d’assegurances








Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros
Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España
Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC,
Sucursal en España
Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de la
mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. Lot, actualment cedit, de
conformitat amb els antecedents que seguidament es relacionen a favor d’AIG Europe
Limited Sucursal en España.
Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Sucursal en
España

3.- En data 10 de febrer de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a
tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la cessió, com a modificació
subjectiva de l’òrgan de contractació, del mencionat Acord marc, pel que fa a tots els seus lots, a
favor de l’ACM, per tal que aquesta última es subrogués, en la posició del CCDL en relació amb
tots els drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte
jurídic, formalitzant-se la dita cessió en data 28 de juny de 2016.
4.- Mitjançant la Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, de data 28 de novembre de
2017 i prèvia tramitació del corresponent procediment a tal efecte d’acord amb el Reglament
regulador del funcionament de l’esmentada Central de Contractació, va ser aprovada
definitivament la pròrroga de l’Acord marc per un període addicional de 12 mesos més, amb
efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de desembre de 2018, pel que
fa, respectivament als seu lots 3 i 5 adjudicats a l’empresa ZURICH INSURANCE PLC i ARAG, SE
i al seu lot 7 adjudicat a l’entitat ARAG, SE, formalitzant-se l’esmentada pròrroga en data 12 de
desembre de 2017, amb les citades adjudicatàries.
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2.- Havent-se tramitat la corresponent licitació (Exp. 2015.04), mitjançant procediment obert amb
valors harmonitzats, d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de 14 de juliol de 2015 i
publicats al perfil de contractant de la citada entitat, en relació als articles concordants dels
TRLCSP i resta e normativa concordant aplicable, en resultà, que el CCDL mitjançant l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 30 de novembre de 2015, va aprovar
adjudicar l’Acord marc dels serveis d’assegurances amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient 2015.04), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots,
per un període de dos anys amb efectes des l’1 de gener de 2016, formalitzant-se les esmentades
actuacions mitjançant la signatura del corresponent contracte en data 30 de desembre de 2015:

Així mateix i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte, en data 12 de desembre de
2017, fou aprovada una Resolució de la Central de Contractació de l’ACM disposant aprovar
definitivament la pròrroga de l’Acord marc en relació al seu lot 2, adjudicat a l’entitat VIDA CAIXA,
S.A. DE SEGUROS Y REASEUROS, per un període addicional 12 mesos més, amb efectes des
de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de desembre de 2018, així com la
modificació prevista al PCAP d’aplicació consistent en incrementar el límit del pressupost de
licitació fins al 50% addicional en relació al mencionat lot com a conseqüència de l’increment
d’entitats destinatàries adherides, actuacions que es formalitzaren en data 19 de desembre de
2018.
Mitjançant sengles Resolucions de la Central de Contractació de l’ACM de 28 i 29 de desembre de
2017 i prèvia tramitació dels corresponents procediments a l’efecte d’acord amb el seu Reglament
de funcionament va ser autoritzada la cessió del lot 6 de l’Acord, adjudicat a l’entitat SEGURCAIXA
ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, a favor d’AIG EUROPE LIMITES (Sucursal en
España), així com la seva pròrroga per un període addicional 12 mesos més, amb efectes des de
l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de desembre de 2018, actuacions que es
formalitzaren en data 29 de desembre de 2018.

5.- Per altra banda el CCDL també va tramitar la licitació de l’Acord marc del servei
d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2017.06), mitjançant procediment obert, d’acord amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva
del CCDL de 1 de desembre de 2017 i publicats al perfil de contractant de la citada entitat, en
relació als articles concordants dels TRLCSP i resta e normativa concordant aplicable, en resultà,
que el CCDL mitjançant l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 8 de
març de 2018, va aprovar adjudicar l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a
edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.06), a
l’empresa SEGUROS CATALANA DE OCCIDENTE, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
SOCIEDAD UNIPERSONAL, per un període màxim de vint-i-dos mesos a partir de l’1 d’abril de
2018, formalitzant-se les esmentades actuacions mitjançant la signatura del corresponent
contracte en data 17 d’abril de 2018.
En data 28 de novembre de 2018 del corresponent procediment s’ha aprovat definitivament la
segona pròrroga de l’Acord marc del serveis de pòlisses d’assegurances (Exp. 2015.04) pel que fa
als Lots 3,6 i 7 per un període addicional de 12 mesos més, des de l’1 de gener de 2019 i fins a les
24 hores del dia 31 de desembre de 2019. S’ha aprovat definitivament la segona pròrroga del Lot 2
per un període addicional de 6 mesos més, des de l’1 de gener de 2019 fins a les 24 hores del dia
30 de juny de 2019.
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En data 12 de desembre de 2017 i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte
d’acord amb el Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM, fou aprovada
una Resolució de l’esmentada Central de Contractació disposant aprovar definitivament la
pròrroga de l’Acord marc en relació al seu lot 1, adjudicat a l’entitat SEGURCAIXA ADESLAS, S.A.
DE SEGUROS Y RESGUARDOS, per un període addicional de 3 mesos més amb efectes des de
l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de març de 2018.

En data 19 de desembre de 2018 i prèvia tramitació s’ha aprova definitivament la segona pròrroga
de l’Acord marc del serveis de pòlisses d’assegurances (Exp. 2015.04), pel que fa al Lot 5 per un
període addicional de 4 mesos més, des de l’1 de gener de 2019 i fins el 30 d’abril de 2019.
En data 5 d’abril de 2019 i prèvia tramitació s’ha aprovat definitivament adjudicar l’Acord marc dels
serveis d’assegurances de Vida i Responsabilitat Civil Patrimonial (Exp. 2018.08), pel Lot 1 – Vida
a Vida Caixa Sau de Seguros y Reaseguros, i Lot 2 – responsabilitat civil patrimonial a Zurich
Insurance per un període de 24 mesos, a partir d’1 de maig de 2019.
En data 28 d’octubre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent expedient, amb número 2019.01,
s’ha aprovat definitivament l’adjudicació Lot 1 pòlissa d’accidents a Zurich Insurance PLC,
Sucursal en España, Lot 2 pòlissa de vehicles terrestres a FIATC Mutua de Seguros y
Reaseguros, Lot 3 pòlissa d’assegurances de responsabilitat de càrrecs electes a AIG Europe SA,
i Lot 4 pòlissa de defensa jurídica i reclamació de danys a ARAG SE, Sucursal en España.
En data 19 de desembre de 2019, s’aprova i es formalitza la primera pròrroga de l’Acord marc del
servei d’assegurança de danys a edificacions i instal·lacions (Exp. 2017.06) per un període
addicional de 12 mesos més, des del 1 de gener de 2020 fins a 31 de desembre de 2020.
En data 23 de desembre de 2019 es formalitzen els contractes (Exp. 2019.01) dels lots 1,2,3 i 4
per un període inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de l’1 de gener de 2020. Aquest període
podrà ésser prorrogat per dos períodes de dotze mesos addicionals, com a termini màxim
cadascun d’ells, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos com a
màxim.

6.- En la sessió de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local que va
celebrar-se el dia 14 de juliol 2015 i prèvia tramitació de la corresponent licitació mitjançant
procediment obert amb valors harmonitzats de conformitat amb el que determina el TRLCSP i
resta de normativa concordant aplicable, s’acordà adjudicar a la societat mercantil “Ferrer & Ojeda
Asociados Corredoria de Seguros, S.L.”, l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01), d’acord amb els
plecs de clàusules i prescripcions tècniques aprovats per aquesta entitat en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 21 d’abril de 2015, formalitzant-se les citades actuacions en data 7
d’agost de 2015 mitjançant el corresponent contracte.
7.- En data 10 de febrer de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a
tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la cessió, com a modificació
subjectiva de l’òrgan de contractació, del mencionat Acord marc del servei d’assessorament i
mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01),
subscrit entre el CCDL i la mercantil Ferrer & Ojeda Asociados Corredoria de Seguros, S.L., a
favor de l’ACM, per a la subrogació, d’aquesta última entitat, en la posició del CCDL en relació
amb tots els drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre
efecte jurídic, formalitzant-se la dita cessió en data 28 de juny de 2016.
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Servei de mediació d’assegurances

8.- En data 21 de novembre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte,
la Central de Contractació de l’ACM va adoptar una Resolució en virtut de la qual fou aprovada
definitivament la seva primera pròrroga, per un període addicional de 12 mesos més, en els
mateixos termes i condicions que es venia prestant el servei, formalitzant-se l’esmentada pròrroga
en data 30 de novembre de 2017.
En data 28 de novembre de 2018 i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte
d’acord amb el Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM, fou aprovada
una Resolució de l’esmentada Central de Contractació disposant aprovar definitivament la segona
pròrroga de l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances (Exp. 2015.01)
per un període addicional de 12 mesos, des de l’1 de gener de 2019 i fins les 24 hores del dia 31
de desembre de 2019.
9.- L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, per Decret d’Alcaldia núm. 2017-0157 de data 12 de juliol de
2017, va aprovar l’adhesió a l’acord marc del servei de mediació d’assegurances amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a Ferrrer&Ojeda, així com l’adhesió a
l’acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.04) i va contractar les diferents pòlisses.
10.- En data 7 de febrer de 2020, la secretaria interventora municipal ha emès informe favorable
de fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics, que consta incorporat a l’expedient.
FONAMENTS JURÍDICS
Vist el règim transitori definit a la DT 1a de la nova LCSP.

Vist allò que disposen els articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL
respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Vist allò que disposen els articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc.
Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de
règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals i articles
aplicables de Llei d’organització comarcal.
Per tot això, i d’acord als antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer. Aprovar l’adhesió de l’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL a l’Acord marc del
servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01) i contractar
les pòlisses que a continuació s’indiquen:
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D’acord amb el que determina l’article 20 del TRLCSP els contractes de serveis d’assegurances
tenen la consideració de contractes privats i es regeixen en quan als seus efectes i extinció pel
dret privat.

(_X_) Lot 1. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España,
per un import de 3.484,34 euros, amb vigència des del 24/08/2019 al 23/08/2020.
(_X_) Lot 2. Vehicles Terrestres, a favor de la mercantil Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros, per un import de 798,39 euros, amb vigència des del 01/06/2020 al
31/05/2021.
(_X_) Lot 3. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor
de la mercantil AIG Europe Limited Sucursal en España, per un import de 1.322,63 euros,
amb vigència des del 15/03/2019 al 15/03/2020.
(_X_) Lot 4. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil ARAG, SE
Sucursal en España, per un import de 412,92 euros, amb vigència des del 27/02/2019 al
27/02/2020.
Segon. Aprovar l’adhesió de l’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL a l’Acord marc del
servei d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2017.06) i contractar la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions a Seguros
Catalana Occidente, SA de Seguro y Reaseguros, Sociedad Unipersonal per un import de
4.686,03 euros, i amb vigència des del 05/06/2019 al 14/04/2020.
Tercer. Aprovar l’adhesió de l’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL a l’Acord marc del
servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.08) i contractar
les pòlisses que a continuació s’indiquen:

Quart. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa que s'imputarà dins del pressupost per
l’exercici 2020.
Cinquè. Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per part de
Ferrer & Ojeda o a l’ACM-CCDL.
Sisè. Notificar l’adopció del present acord a l’ACM-CCDL (C/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i
a Ferrer & Ojeda ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona), així com a la resta d’interessats que
s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Setè. Per a dur a terme aquestes adhesions s’han d’anul·lar en temps i forma les pòlisses actuals.
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
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(_X_) Lot 2. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC,
Sucursal en España, per un import de 2.183,51 euros, amb vigència des del 25/07/2019 al
25/07/2020.

Sr. Carles Palau, veig que hi ha la de vehicles que és nova d’aquest any i la resta són les mateixes
que teníem amb l’ACM, per tant el nostre posicionament serà a favor.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, la de vehicles, repassant, ens vam adonar que s’estava pagant en
excés i llavors vam renegociar per això.
Sr. Carles Palau, fins enguany l’ACM no tenia assegurances per vehicles.

Votacions
Sotmesa a votació la proposta d'adhesió a l'acord marc del servei d'assegurances de l'ACM,
aquesta és aprovada per unanimitat dels membres assistents del Ple de la corporació.
6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.
5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sr. Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells, Sra. Rosa
Romà, Sr. Enric Cerqueda.

PART DE CONTROL
SETÈ.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MÓN RURAL, LA FIGURA DEL PAGÈS I EL MEDI AMBIENT.

La ciutadania està mobilitzada a nivell mundial exigint als seus dirigents valentia i decisió en la
lluita contra el canvi climàtic i els seus efectes que ja es poden percebre: meteorologia extrema
que causa danys en persones i infraestructures, desertització, grans incendis forestals en uns
boscos secs i estressats, la pujada del nivell del mar i un augment imparable de la temperatura
global. És el jovent qui lidera els moviments i plataformes contra el canvi climàtic i la inacció dels
polítics, la primera generació que pateix directament els efectes del canvi climàtic i la darrera que
té la possibilitat d’aturar-lo.
Per altra banda, el món rural pateix un despoblament endèmic a la demarcació de Lleida. La
principal causa del despoblament és la manca d’oportunitats laborals i la impossibilitat de portar a
terme un projecte vital lligat amb un desenvolupament professional. El despoblament comporta
l’abandonament progressiu del territori. I l’abandonament del territori i la seva manca de gestió pot
acabar derivant en un incendi (com malauradament hem vist aquest estiu amb l’incendi de la
Ribera d’Ebre o amb els grans incendis d’Austràlia capaços de cremar més de 5 milions
d’hectàrees).
Estem vivint un moment de canvi enmig de problemàtiques globals i problemàtiques locals. Hem
de saber aprofitar aquest canvi com una oportunitat per liderar-lo. La demarcació de Lleida té el
potencial per encapçalar la revolució verda i digital que es produirà. Tenim el medi físic on instal·lar
plaques fotovoltaiques , aerogeneradors o aprofitar l’energia hidràulica o de la biomassa, i tenim
les persones i el talent per fer-ho.
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El passat mes de desembre es va celebrar a Madrid la Cimera del Clima (COP25) on més de
25.000 representants de 200 països es van reunir per arribar a acords i pactes entre nacions per
combatre els efectes del canvi climàtic. Els acords de mínims de darrera hora van ser qualificats
de poc valents i ambiciosos.

Liderar la lluita contra el canvi climàtic ens permetrà vèncer els grans reptes dels nostres temps:
aturar el canvi climàtic i el deteriorament del medi ambient a nivell global i local, i aturar el
despoblament de la nostra terra amb la creació de riquesa i llocs de treball a les nostres viles i
pobles.
Una de les millor maneres de lluitar contra el canvi climàtic és gestionant els nostres boscos, el
paisatge i els cultius amb gent arrelada a la terra, que hi pugui viure i guanyar-se dignament la
vida. La gent dels nostres pobles són jardiners del paisatge. La gent dels nostres pobles són els
màxims protectors del medi ambient. Hem de ser un territori punter en la gestió dels boscos, en
l’aprofitament dels seus recursos, en la seva protecció i conservació i en donar valor als nostres
boscos cuidats i protegits, promocionant-los. I hem de cuidar i potenciar els nostres productes
agroalimentaris i ramaders, ja que el consum de proximitat és també una gran manera de
combatre el canvi climàtic ja que estalviem transports de productes i les d’emissions que generen.
Per protegir un territori cal protegir en primer lloc la gent que hi viu i el seu estil de vida.
Creiem que cal grans consensos que ens permetin defensar la figura del pagès o el ramader
enfront de grans empreses o fons d’inversió que estan acaparant l’agricultura i la ramaderia i
desplaçant el petit agricultor i ramader. La inestabilitat dels preus i les grans inversions que
demanen aquests sectors fan difícil una estabilitat vital a llarg termini. El sector agrícola en general
(la fruita dolça, l’oli, el cereal,...) està patint una crisi gravíssima que posa en dubte la viabilitat de
moltes explotacions de petites i mitjanes dimensions però el problema pot afectar altres sectors en
el futur. Cal reconèixer la figura del pagès i la pagesa com la persona que obté directament de la
terra gran part dels seus ingressos. I cal protegir aquesta figura.

L’agricultura i en conseqüència, bona part del món rural, estan en greu perill de desaparició ja que
el pagès no pot controlar la major part dels paràmetres del seu treball. La climatologia sempre ha
determinat l’èxit d’una collita, però des de fa uns anys s’han d’afegit uns costos que no paren de
pujar (salaris, preu del carburant, seguretat social) i uns preus de compra del producte que no
paren de baixar.
El preu al que un pagès cobra els seus productes el decideixen uns tercers un cop el pagès ha
assumit els costos de la campanya, i el cobrament pot arribar un any després d’haver recol·lectat
la collita.
Hem de tenir en compte que l’agricultura és una arma cabdal en la lluita contra el canvi climàtic. La
vegetació té la capacitat de fixar i atrapar el carboni present al CO2 mitjançant la fotosíntesis.
Nombrosos estudis avalen que la capacitat de fixació de carboni és molt superior en els cultius
agrícoles respecte als ecosistemes naturals, degut al menor creixement i l’estrès hídric que pateix
la vegetació natural.
També cal crear un marc legal que permeti que el nostre territori pugui protagonitzar i acollir les
infraestructures d’aquest gran canvi cap a un nou escenari verd i digital, un marc legal que ha de
ser ajustat a la realitat del món rural i respectuós amb la seva forma de vida alhora que respectuós
amb la conservació del medi ambient permetent creació de riquesa, llocs de treball i l’arrelament al
territori.
Hem de ser generosos i tenir una mirada àmplia. No podem pretendre modificar el sistema
productiu de les nostres comarques, ja molt castigat, amb prohibicions o imposicions sense tenir
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El pagès i el ramader proporcionen aliments a la societat, però també gestionen el medi ambient
amb cura i ens proporcionen seguretat reduint el risc d’incendi forestal. El pagès, amb l’ajuda de la
terra, transforma l’aigua i el sol en aliments formant part d’una cadena de producció on la figura del
pagès és la baula més dèbil.

una alternativa viable per oferir. Hem de possibilitar alternatives econòmiques i tècniques enlloc de
només incidir en el que estem fent malament i posar en dubte alguns sectors.
A les nostres comarques la lluita contra el despoblament i mantenir vius els nostres pobles, la lluita
per assolir un veritable equilibri territorial, és una de les millor maneres de lluitar contra el canvi
climàtic i el deteriorament del medi ambient.
Per tot l’exposat, l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a reconèixer la figura
del pagès o pagesa a títol principal considerant pagès o pagesa la persona que té un 75% dels
seus ingressos que provinguin directament de la terra.
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a que un cop
reconeguda la figura del pagès o pagesa, es fomenti la seva competitivitat enfront les grans
empreses o fonts d’inversió. S’ha de dotar aquesta figura amb subvencions directes a fons perdut
en l’adquisició de maquinària i infraestructures (instal·lació de xarxes antipedra, instal·lació de regs
més eficients) que permetin abaratir els preus de producció i fer-lo més competitiu permeten la
seva supervivència.
Tercer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a fer obligatòria la
incorporació en l’etiquetatge dels comerços del preu que ha cobrat el pagès per produir un
producte al costat del preu final per al consumidor, en les fruites i hortalisses. També que es
controli aquest fet i en cas d’incompliment o falsedat s’apliquin sancions.

Cinquè. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a sol·licitar que les
ajudes de la Política Agrària Comuna també puguin ser percebudes pels sectors de la fruita i les
hortalisses, que actualment no les perceben.
Sisè. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a sol·licitar la
introducció en les ajudes de la PAC d’una línia concreta per a les zones de tradició històrica de
ramaderia extensiva d’alta muntanya amb presència de grans carnívors introduïts amb programes
europeus (programa LIFE) per assegurar-ne la seva viabilitat. La presència de grans carnívors té
un gran interès per la biodiversitat però alhora suposa una pressió més per al sector ramader ja
molt castigat i que també juga una gran paper en el manteniment de la biodiversitat, la gestió del
bosc, la prevenció d’incendis forestals i l’economia de les zones de muntanya
Setè. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a adequar el marc legal
a la realitat del món rural per permetre un desenvolupament econòmic que fixi la gent al territori,
sempre de forma respectuosa amb el medi ambient.
Vuitè. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a invertir al món rural
per crear riquesa i llocs de treball que permetin un equilibri territorial real que aturi el
despoblament.
Novè. Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat, així com a les entitats municipalistes
FMC i ACM.

24

Codi Validació: 9DZS9LXDMG9Q266G5WHPLLJGF | Verificació: https://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 37

Quart. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a sol·licitar que les
ajudes directes de la Política Agrària Comuna les rebi directament la figura del pagès o pagesa a
títol principal.

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Miquel Amorós, nosaltres votarem a favor, no és casual que arribi en aquest moment la moció,
degut a les concentracions, tot això ha provocat molt debat, els pagesos i els agricultors no fa dos
dies que tenen aquests problemes, esperem que no sigui paper mullat.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, hem de canalitzar perquè es despoblen els municipis, la gent marxa
del poble perquè es fa un fart de treballar i no surten els números. Aquest anàlisis profund no s’ha
fet. Referent al canvi climàtic, els grans països poden salvar el canvi climàtic, si el món rural se’n
va a terra aquesta gent no salvarà el món, són els pagesos els que poden ajudar a fer-ho.
Votacions
Sotmesa a votació la moció en defensa del món rural, la figura del pagès i el medi ambient,
aquesta és aprovada per unanimitat dels membres assistents del Ple de la corporació.
Vots a favor:
6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.

VUITÈ.- MOCIÓ PER A QUE ES FEMINITZI EL CARRERER DE BELL-LLOC D’URGELL.
La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la Vida Local es defineix textualment com
“una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin a utilitzar les seves facultats i les
dels seus associats a favor d’una igualtat més gran” (Consell de Municipis i Regions d’Europa i el
seu Comitè d’electes Locals i Regionals, 2005).
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, recull en la
seva exposició de motius que:


La igualtat entre homes i dones és un principi jurídic universal reconegut en diversos
textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre
l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), aprovada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 1979 i ratificada per Espanya
el 1983. En aquest mateix àmbit és procedent evocar els avenços introduïts per
conferències mundials monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i Pequín (Beijing) de
1995.



La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. De de l’entrada en
vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre dones i homes i
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5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sr. Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells, Sra. Rosa
Romà, Sr. Enric Cerqueda.

l’eliminació de les desigualtats entre les unes i les altres són un objectiu que s’ha d’integrar
en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus membres.
L’Estatut de Catalunya recull al Títol I, article 19.1. que “totes les dones tenen dret al lliure
desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i
autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació”.
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, recull en el seu preàmbul que
“el dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la democràcia
i és una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol eradicar el sistema
patriarcal androcèntric i sexista”.
L’article 18.1 de la mateixa llei remarca que “les polítiques i les actuacions dels poders públics han
de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels drets de les dones, donar-los suport
i impulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació de les
polítiques públiques”.
Els feminismes es conceben com a factor de justícia social i per a l’eradicació de tota mena de
discriminació, també com a ingredient necessari pe a la democratització real de la societat i per al
benestar de tota la població: homes, dones, infants, jovent i gent gran.
Quan el feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de l’emancipació i les fites
aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit, ens trobem amb l’auge de
l’extrema dreta i les retallades que amenacen els drets de les dones i impedeixen plantejar-ne
nous escenaris.

Hi ha molts motius que evidencies la situació de discriminació que pateixen les dones:
-

El desequilibri en igualtat d’oportunitats laborals i professionals, entre homes i dones.

-

L’empobriment de gènere i discriminació econòmica que pateixen les dones, i que arriba
fins a situacions de pobresa extrema en el cas de moltes dones grans amb pensions
mínimes i insuficients.

-

La bretxa salarial existent i les discriminacions directes o indirectes de gènere a l’accés a
la feina i/o als processos de selecció i promoció laboral.

-

El desequilibri de gènere en el repartiment de les baixes per maternitat i paternitat i/o la
cura de persones grans i/o dependents.

-

La manca de reconeixement econòmic i social de la feina de cures. Per l’urgent i
imprescindible redistribució de tasques amb els homes i l’arranjament de papers de les
dones, moltes emigrants, a les quals s’externalitza aquest treball en moltes ocasions.

-

Els costos i accés a l’escola bressol de 0 a 3 anys.
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Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important que mai que fem
palès el nostre compromís amb el feminisme, -com a motor de canvi que ens ha de permetre el ple
exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la vida-, i que destinem energies i recursos
per incorporar la perspectiva feminista en totes les nostres accions per tal de derrocar les
desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des de les seves arrels.

-

La violència masclista que es manifesta amb diverses formes i amb cada vegada més
cruesa.

Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una igualtat més
gran. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones, comencem a viure d’una
altra forma les nostres ciutats i la convivència que s’hi produeix, i exercim la igualtat de manera
efectiva en tots els aspectes de la vida.
El municipi de Bell-lloc d’Urgell no disposa actualment de cap carrer ni cap equipament, espai o
edifici públic amb nom de dona ni que faci referència a cap assoliment fet per les dones. Aquest fet
provoca que el nostre municipi afavoreixi que les dones continuïn en l’anonimat. Dones com Maria
Rubies, Maria Mercè Marçal, Dolors Piera i Llobera, Neus Català, Rosa Parks, Francesca
Bonnemaison, Frederica Montseny, Elisabeth Eidenbenz i tantes d’altres, referents de la nostra
societat, no es veuen representades en el carrerer bell-lloquí.
Bell-lloc es Mou sempre ha estat compromès amb la igualtat entre homes i dones, aquesta igualtat
no sols s’ha de defensar el dia 8 de març, dia internacional de la Dona, sinó que s’ha de
materialitzar i visualitzar dia a dia amb polítiques i mesures encaminades a reforçar i normalitzar el
paper de la dona en la societat.
Essent conscients del deure de les administracions i dels/les representants polítiques, en la seva
funció d’agents impulsors de la consciència en matèria de drets i contra les discriminacions
masclistes, el ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, a proposta del grup municipal de Bell-lloc es
Mou, adopta els següents:
ACORDS
Primer. Que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell revisarà el carrerer municipal per a identificar aquells
carrers susceptibles de canviar els noms actuals per noms de dona o de fets relacionats amb la
dona.

Tercer. Que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell fomentarà i facilitarà que es posin noms de dona o
de fets relacionats amb la dona als espais, edificis i equipaments públics del municipi.
Quart. Traslladar aquests acords al conjunt d’entitats socials i esportives del municipi i al Consell
Municipal de la Dona.
(Es produeix una parada tècnica de 3 minuts)
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sra. Rosa Mª Buira, estem totalment d’acord amb matisos. Estem d’acord amb la defensa de les
dones, treballar per a que la dona tingui el protagonisme que li toca a la societat. Hem de buscar la
igualtat entre dones i homes. Jo crec que més que el feminisme ha de ser l’educació la que ha de
fer canviar el sistema. Treballar pel respecte a les persones siguin homes o dones. A Bell-lloc si
hagués nascut la Maria Mercè Marçal segur que li haguéssim ficat el seu nom a un carrer. Però a
Bell-lloc tenim homes que han fet coses importants o brillants per aquest poble, i per això ja tenim
carrers i edificis amb el seu nom.
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Segon. Que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell fomentarà i facilitarà que es posin noms de dona o
de fets relacionats amb la dona als nous carrers que s’habilitin en el municipi.

A Bell-lloc no afavorim que les dones estiguin a l’anonimat. A Bell-lloc no es discrimina a les dones
dels homes. Des de l’Ajuntament farem el que podrem i treballarem en l’educació i des de petits,
perquè només amb l’educació erradicarem aquesta situació.
Al carrer Alfons XIII ja vau fer una proposta per canviar el nom, i us vam respondre que s’hauria de
preguntar als veïns. Però la proposta de ficar-li un nom de dona no la vam sentir mai.
Amb aquesta moció estem d’acord amb tota la filosofia de defensa de la dona. Si ens deixeu votar
per parts, a la primera part, al primer acord no ens hi podem comprometre perquè de moment no
pensem que s’hagi de canviar el nom de cap carrer del poble, si no és que ho proposen els veïns.
Al que si ens podem i volem comprometre és que als espais que no tenen nom o carrers que no
tenen nom o als carrers nous que es puguin fer, cap problema en ficar-li nom de dona.
Ara a revisar el carrerer municipal no ens comprometrem, però segons l’equip de govern hi ha
coses més prioritàries.
Sra. Rosa Romà, per nosaltres no hi ha cap problema. Tens raó que l’educació és la base
principal. Però el sistema tal i com està organitzat s’arriba fins on s’arriba. Des d’ensenyament si
que s’ha fet moltíssim però des de les administracions no veiem que es faci res. Em costa
defensar el dia 8 de març, perquè entenc que ja hauria d’estar equiparat homes i dones.
Votacions
Sotmesa a votació el punt segon, tercer i quart de la moció per a que es feminitzi el carrerer de
Bell-lloc d’Urgell, aquesta és aprovada per unanimitat dels membres assistents del Ple de la
corporació, amb el següent detall:

6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.
5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sr. Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells, Sra. Rosa
Romà, Sr. Enric Cerqueda.
Per contra, sotmesa a votació el punt primer de la citada moció, aquesta és rebutjada per majoria
absoluta dels membres assistents del Ple de la corporació, amb el següent detall:
Vots en contra
6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.
Vots a favor
5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sr. Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells, Sra. Rosa
Romà, Sr. Enric Cerqueda.
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Vots a favor

NOVÈ.- DACIÓ EN COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Atès que en l’anterior Ple va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim d’aquests
Decrets el 001/2020
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 002/2020 fins al núm. 029/2020 ambdós inclosos.
S’adjunta annex.
DECRET NÚM.

ASSUMPTE

DECRET 2020-0002 Convocatòria del Ple ordinari gener 01/2020
DECRET 2020-0003 Liquidació Taxa ocupació del sòl 4T Bassols Energia Comercial SL (EXP.
19/2020)
DECRET 2020-0004 Liquidació Taxa ocupació del sòl Orange Espagne SAU (EXP. 18/2020)
DECRET 2020-0005 Ordres d'execució 2a multa coercitiva C/Dr. Angel Nadal, 17(Exp. 451/2019)
DECRET 2020-0006 Ordres d'execució 2a multa coercitiva C/Alfonso XIII, 4(Exp. 451/2019)
DECRET 2020-0007 Ordres d'execució 1a multa coercitiva C/Miquel Parcerisa (Exp. 451/2019)
DECRET 2020-0008 Ordres d'execució 1a multa coercitiva C/Lleida, 4 (Exp. 451/2019)
DECRET 2020-0009 Ordres d'execució finalització procediment C/Migdia (Exp. 197/2017)
DECRET 2020-0010 Ordres d'execució finalització procediment C/Camí Vell de Bellvís (Exp.
197/2017)
DECRET 2020-0011 Liquidació Taxa Ocupació del sòl 4t Energia Comercial SL (Exp. 29/2020)
DECRET 2020-0012 Llicència urbanística (Exp. 669/2019)
DECRET 2020-0013 Aprovació inicial divisió poligonal PMU-10 (Exp. 638/2019)
DECRET 2020-0014 Liquidació Taxa ocupació del sòl Nedgia Catalunya SA (Exp. 43/2020)
DECRET 2020-0016 Resolució recurs de reposició tributari taxa escombraries 2019 (Exp.
632/2019)
DECRET 2020-0017 Liquidació Taxa ocupació del sòl Naturgy Iberia SA (Exp. 49/2020)
DECRET 2020-0018 Substitució garanties Polígon d’Actuació Urbanística PAU-16 (Exp. 162/2017)
DECRET 2020-0019 Aprovació nòmines gener (Exp. 56/2020)
DECRET 2020-0020 Rectificació errada material aprovació provisional modificació puntual POUM
(Exp. 28/2019)
DECRET 2020-0021 Liquidació taxa ocupació del sòl 4T Repsol Comercializadora de electricidad i
gas SLU (Exp. 64/2020)
DECRET 2020-0022 Ordenació pagaments desembre 2019 (TCF-2020-1)
DECRET 2020-0023 Llicència urbanística (Exp. 683/2019)
DECRET 2020-0024 Concessió dret d'un columbari (Exp. 70/2020)
DECRET 2020-0025 Posposar ple ordinari febrer (Exp. PLN/2020/2)
DECRET 2020-0026 Baixes per inscripció indeguda padró (Exp. 560/2019)
DECRET 2020-0027 Llicència urbanística (Exp. 652/2019)
DECRET 2020-0028 Targeta d'aparcament per persones amb discapacitat (Exp. 81/2020)
DECRET 2020-0029 Ordre d'execució solar C/ Jacint Verdaguer, 18 (Exp. 455/2019)
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DECRET 2020-0015 Liquidació Taxa ocupació del sòl Green Energy Developments (Exp. 46/2020)

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, hi ha un decret d’aquest d’ordre d’execució, el referent al carrer Migdia, veig que
el vau donar per acabat.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, però ara ens han trencat la porta, els avisarem.
Sr. Carles Palau, després hi ha el decret d’una llicència d’Incasòl de moviment de terres al polígon.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, van demanar per fer un geotècnic allà on hi ha els dipòsits de l’aigua.
Sr. Carles Palau, a la parcel·la 78 i després a l’informe de l’arquitecte diu que hi ha una resolució
de la Diputació de Lleida referent a la zona de protecció de carretera, que és la de Bell-lloc a
Bellvís.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, allà no hi té cap parcel·la Incasòl, de quan és aquest decret?
Sr. Carles Palau, del 20 de gener.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, que no sigui per fer una cata, perquè allí va haver un error al
planejament on està Transambiental que va tenir que cedir un espai a l’Incasòl.
Sr. Carles Palau, suposo que deu ser aquella curva, perquè també hi ha l’autorització de
carreteres de l’Estat.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, han demanat també fer una cata allà als dipòsits.
Sr. Carles Palau, ja ha acabat el període d’exposició del projecte?

El ple es dona per assabentat.

DESÈ.- DONAR COMPTE DE LES RENDICIONS FETES AL MINISTERI D’HISENDA:
INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS 4T TRIMESTRE DEL 2019 I DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST AL FINAL DEL
4T TRIMESTRE 2019
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, i de les obligacions pendents de
pagament per part de la corporació que superen els terminis fixats en la Llei de Contractes del
Sector Públic, resultant-ne el següent detall resum:
Pagaments realitzats en el trimestre:
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, no encara no.

Període
mig
pagament
(PMP)
(dies)

Nombre de
pagaments

Despeses en béns corrents i serveis

53,40

282

146.292,41

101

53.177,33

20- Arrendaments i cànons

53,08

6

4.138,32

3

1.906,96

21- Reparació, manteniment i conservació

59,31

69

30.744,90

28

13.527,99

22- Material, subministraments i altres

51,65

207

111.409,19

70

37.742,38

23- Indemnitzacions per raó del servei

0,00

0

0,00

0

0,00

24- Despesa de publicacions

0,00

0

0,00

0

0,00

26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre

0,00

0

0,00

0

0,00

Inversions reals

36,16

4

4.169,31

0

0,00

Altres pagaments realitzats per operacions comercials

46,29

7

1.995,02

1

236,10

Pagaments realitzats pendents d’aplicar a Pressupost

0,00

1

432,67

0

0,00

52,86

294

152.889,41

102

53.413,43

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE

TOTAL

Dins del període legal
pagament
Import total

Fora del període legal
pagament
Nombre de
pagaments

Import total

Pagaments pendents de realitzar al final del trimestre:

Despeses en béns corrents i serveis

Fora del període legal
pagament

Núm.
d’operacions

Import total

15,07

133

102.392,42

0

0,00

8,00

1

1.089,00

0

0,00

21- Reparació, manteniment i conservació

10,51

24

22.650,87

0

0,00

22- Material, subministraments i altres

16,48

108

78.652,55

0

0,00

23- Indemnitzacions per raó del servei

0,00

0

0,00

0

0,00

24- Despesa de publicacions

0,00

0

0,00

0

0,00

26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre

0,00

0

0,00

0

0,00

18,00

1

19.639,49

0

0,00

Altres pagaments realitzats per operacions
comercials

8,00

7

293,22

0

0,00

Operacions pendents d’aplicar a Pressupost

0,00

0

0,00

0

0,00

15,52

141

122.325,13

0

0,00

20- Arrendaments i cànons

Inversions reals

TOTAL

Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
equivalent al quart trimestre de 2019, entenent-se com una magnitud definida al Reial Decret
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de
pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de
retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, resultant-ne el següent detall resum:
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FACTURES O DOCUMENTS JUSTIFICATIUS
PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL
TRIMESTRE

Període
Dins del període legal
mitjà del
pagament
pendent
de
pagament
(PMPP)
Núm.
(dies)
d’operacions Import total

Import total dels pagaments realitzats: 206.302,84 euros
Import total de pagaments pendents: 122.325,13 euros
El període mig de pagament 4t. TRIMESTRE 2019: 16,77 dies
En virtut del que estableix l'article 16 de l'Ordre HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, adjunt remeto les
dades d'execució del pressupost corresponent al final del quart trimestre de l’exercici 2019,
resultant el següent Informe d'Avaluació de compliment dels objectius que preveu la Llei Orgànica
2/2012, i que suposen que en el Pressupost de les entitats que formen part del sector
Administracions Públiques d'aquesta Corporació:
a) Es compleix l’objectiu d'estabilitat pressupostària.
b) No es compleix l’objectiu de la regla de la despesa.
c) Es compleix el nivell de deute viu.
El ple es dona per assabentat.

ONZÈ.- INFORMES DE GOVERN
No n’hi ha.

Sr. Carles Palau, record als presos i als exiliats, tot i que encara que hem vist aquest dies que
comencen a sortir segons l’article 100.2 del règim penitenciari a fer sortides laborals o activitats
socials, això vol dir que encara són a presó, no ens hem de deixar enganyar per aquesta imatge
de veure’ls al carrer.
Voldríem saber com està el procés de selecció de secretaria, com que sabem que aviat ens
deixarà la secretària, la Elena, ja em vau contestar que s’havia fet la consulta a Governació i al
Col·legi de Secretaris, voldria saber com està.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, avui justament hem estat parlant i segurament, demà no ve, que fa
vacances perquè li queden dies de vacances, suposo que dilluns és signaran les bases per
publicar-les.
Sr. Carles Palau, una de les coses que vam parlar al fer el traspàs d’informació era que hi havia la
relació de llocs de treball iniciada, no se com està, si s’ha continuat amb ella.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, hi ha dos dies previstos per una reunió i hem de combinar amb la
Secretària, la Rosa i jo, per reunir-nos amb ells per a veure al final que acordem.
Sr. Carles Palau, després també en aquesta reunió es va comentar que el conveni amb el Centre
de Serveis amb la Fundació a partir del novembre s’hauria de tramitar un contracte nou perquè
crec recordar que amb la nova Llei de contractes donava per finalitzats tot aquests tipus de
contractes o conveni, volia saber si havíeu començat alguna cosa al respecte.
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DOTZÈ.- PRECS I PREGUNTES

Alcalde, Sr. Ramon Consola, no hem fet res perquè estem encara en quadros, i esperarem a veure
qui vindrà, si serà secretari o secretària.
Sr. Carles Palau, la intenció és fer alguna cosa al respecte?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, quan arribi llavors ja ho revisarem.
Sr. Carles Palau, amb el contracte d’Aqualia estem amb lo mateix, ja fa anys que està prorrogat i
volia preguntar si la Diputació havia respòs la sol·licitud que li vam fer per a que fes una auditoria,
no ha dit res al respecte?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no.
Sr. Carles Palau, l’altre dia passant pel cementiri vaig veure que tota la brossa vegetal que s’havia
emmagatzemat estava cremant, no sé si és que heu donat autorització per cremar-la o no?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, van demanar permís i la van cremar.
Sr. Carles Palau, la meva consulta és o el meu prec és que s’aprofiti totes aquestes restes
vegetals com s’havia fet altres anys, aprofitant que el Consell Comarcal facilita les caixes dels
camions gratuïtament per portar-la a l’abocador d’orgànica perquè això també computa amb el
percentatge de recollida selectiva i ara que estem obligats a arribar al 50% per no rebre
penalització, seria interessant aprofitar aquesta resta vegetal per a que hi hagi més per arribar a
aquest 50% i per evitar pagar la multa que ens pot caure per part de la Unió Europea o de l’Estat.
Respecte també a les restes vegetals ens han dit que hi havia un veí que recollia pins tallats,
aquets pins que vau tallar a la Pineda, que hi havia un veí que els retirava, si el vau autoritzar?

Sr. Carles Palau, llavors no entenem aquesta postura perquè ens vau criticar molt quan vam portar
els pins morts per crema’ls a la gravera de que havíem difós la pesta podíem haver contagiat la
pesta i autoritzeu a un veí que s’emporti aquests pins malalts morts i ves a saber cap a on ha
escampat la pesta.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no l’ha escampat al món. Quan es talla el pi, que el tallen els agutzils,
ve ell ho taqueja i se l’emporta, se l’emporta cap a casa.
Sr. Carles Palau, i escampa les espores.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no. Perquè no funciona amb espores això, això no funciona així, hi
ha uns ous que fan volianes, les volianes volen i tornen a ficar els ous, llavors la única solució és
cremant-ho. És quan ho mates millor. Si aquest senyor ho taqueja i s’ho emporta a l’estufa pues
també els crema.
Sr. Carles Palau, però de la Pineda a l’estufa pot escampar ous, pot escampar, també li recordo
que hi havia escarabats i fongs.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, normalment ataca als pins, no ataca ni a les pomeres, ni al
presseguer ni a res, ni al panís ni a l’alfals.
Sr. Carles Palau, em fa gràcia que ens vau criticar molt...
Alcalde, Sr. Ramon Consola, els pins de la Pineda van estar molt temps a la gravera.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí.

Sr. Carles Palau, perquè va coincidir amb dies de pluja.
Després, hi ha una empresa al polígon que té uns hivernacles que no ha tramitat la llicència
d’obres, volia saber si ja se li ha reclamat per escrit?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, de moment encara no.
Sr. Carles Palau, però teniu intenció de reclamar-li, que tramiti la llicència?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ho estudiarem.
Sr. Carles Palau, ho dic perquè com que és una aportació econòmica cap al poble si els veïns ens
podem estalviar algun diner i que l’empresa pagui per les seves obligacions tributàries pues millor.
També hi havia una subvenció sol·licitada a l’IDAE per canviar tot l’enllumenat del poble per LED,
la subvenció crec que era de 211.000 euros més 100.000 que anaven lligats amb la Diputació, no
sé si hem rebut resposta, si està donada o no?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, em sembla que ja ha arribat, però tenim un problema perquè la
Diputació ja veurem si fica la seva part i veurem també com acaba tot el del FEDER, perquè lo del
FEDER s’ho volen dilapidar. Veurem com queda tot això.
Sr. Carles Palau, ho dic perquè vetllem perquè no els perdrem.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, nosaltres a Brussel·les poc si Brussel·les decideix que s’ha acabat.
Sr. Carles Palau, s’acabarà a partir d’ara, aquests diners són de l’any passat i del divuit.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, després, la Diputació de moment ha donat lo que hi ha, però això a
partir d’ara no sé com quedarà.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, perquè de moment encara no s’ha fet, encara no ha entrat a
tràmit. La Diputació no hi pot entrar. Si que ha entrat perquè va automàticament, però la Diputació
no té partida, és a dir, justet va pagar les anteriors i ara van dir que les noves, com aquesta de
moment ho deixaven en “stand-by” perquè pujava molts diners, no sé, demà aprovem els
pressupostos i al final veurem com queda.
Sr. Carles Palau, però la intenció era demanar-ho?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí home, aquí sempre ho demanem tot, tranquil, en això no ens
perdem, nosaltres ho demanem tot, tot i una mica més sempre, si pequem és per massa no per
poc.
Sr. Carles Palau, us vaig fer uns precs en un Ple, sobre el tema d’ensulfatar els carrers del poble,
comunicar-ho o posar cartells, i aquest dies ja fa uns dies per això, m’he trobat a l’agutzil que ho
estava fent i no vaig veure cap cartell enlloc. Tornaria a fer aquest prec de que s’informi als veïns
dels productes que s’estan utilitzant per evitar possibles intoxicacions de gossos, d’algun crio, etc.
Hem llegit al diari avui, crec que és Governació, sé que és Generalitat no sé quin Departament és,
que ha enviat una carta als ajuntaments que com que les destrosses del temporal no arriben al 3%
dels pressupostos no subvencionaran.
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Sr. Carles Palau, la petició per això s’ha fet?

Alcalde, Sr. Ramon Consola, les destrosses del temporal, ja ho havia dit a vàries reunions de la
Diputació és el “timó” de l’estampeta, el Decret del govern de l’Estat de Madrid, són tres dies
després que ha passat el temporal, després ja no, per tant tot el que tu puguis col·locar durant
aquests tres dies t’ho admeten i sempre i quan estigui per damunt d’aquest 3%, per tant, és el
mateix que estem debaten a la Diputació, que també ha passat el mateix, ara veurem i esperem
que amb aquest pressupost nou s’incorpori, sembla, que s’incorporarà un milió i pico d’euros i a
veure com es reparteix, perquè poca cosa, perquè els danys són elevats.
Sr. Carles Palau, llavors aquell comentari que vau fer que s’arreglarien tots els clots i tots els
forats, ara queda tot parat perquè no...
Alcalde, Sr. Ramon Consola, el comentari que vam fer és que si la Diputació porta el que ha de
portar i la Generalitat aporta també el que ha d’aportar i presenta en el cas del camí dels Alamús
perquè la Generalitat té un Decret en el qual diu que qualsevol camí que estigui asfaltat o que vagi
del municipi i doni un servei, i en aquest cas és un servei cap a la depuradora pues l’hauria
d’assumir i ja l’assumirà. Jo crec que quan passa el desastre políticament i tot vesteix molt bé però
quan comencen a sortir els decrets i les històries és quan tothom és troba amb el que és troba.
Sr. Carles Palau, entenem que hem rebut aquí a l’Ajuntament aquesta carta.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo no l’he vist, jo l’he vist al diari.
Sr. Carles Palau, i entenc que aquest 3% és el que ve de Madrid o la que ve de la Generalitat o de
Lleida?

Sr. Carles Palau, jo volia que m’aclarís si ho sap, si aquesta carta que està enviant la Generalitat,
si els diners vindran de Madrid o donarà Barcelona.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, quina carta?
Sr. Carles Palau, la carta que si les destrosses no arriben al 3%.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, això és del govern de Madrid.
Sr. Carles Palau, no és de la Generalitat?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no ho sé, no he vist la carta. Jo ho he llegit al diari. El decret se’l pot
baixar i se’l pot llegir, aquest decret el van fer quan va haver el terratrèmol, després el van allargar
quan va haver les inundacions de la zona de Murcia, Valencia i després nosaltres hem entrat
perquè per equivocació o pel que sigui, van ficar tota la conca de l’Ebre, tot lo de l’Ebre també
entra, que aquí van poder col·locar lo dels focs i nosaltres com que estem a l’Ebre pues també
hem pogut mig entrar, diem-ho així però diners no crec que rebem molts. El pròxim Ple que ens
veiem si ens ha arribat la carta ja li ensenyaré, no hem rebut cap carta del Ministerio.
Sr. Carles Palau, com que no sé a quin Ple va ser, vaig marxar amb la idea de que ens pagarien
tota la festa i ara veig...
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, nosaltres, si t’he de ser sincer de Madrid no esperem gran cosa,
perquè no ens donaran res, van incorporar les primeres actuacions que es van fer, durant els
primer tres dies, tot el que va entrar, perquè jo penso que això és una tomadura de pèl, perquè
quan hi ha un sinistre, un terratrèmol, d’inundacions o no sé que, la gent està en estat de xoc,
perquè feina té a deixar les feines a lloc i després ja va venint tot el demés, i després hi ha les
conseqüències que hi ha. Això és el mateix que lo dels focs a Tarragona al que els hi ha cremat
ara els hi fan tornar els diners.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo a les reunions que vaig anar en principi era així però veig que cada
tomb la cosa es va refredant, és igual que els pobres pagesos, ja en fem de reunions i
manifestacions, però em sembla que tenen els dies comptats.
Sr. Carles Palau, després referent a una segona petició que he fet per escrit sobre les retribucions
que va cobrar el grup municipal l’any 2019, ja em va contestar la primera, aprofitant que ens
enviaven el certificat de retencions però tal com li faig a la segona petició en aquest certificat no és
tot el que cobrem de l’Ajuntament del quilometratge hi ha un tant per cent que no cotitza a l’IRPF,
per tant no està en aquell rebut i los tiquets d’aparcament tampoc estan en aquell rebut, per això,
és un simple Excel que ja s’havia fet els altres anys, per tant complexitat no hi ha d’haver molta.
Després, vam coincidir a la presentació del llibre de la biografia de Ramon Fuster i Rabés, crec
que va ser un acte molt emotiu, molt bonic, en el qual el poble de Bell-lloc s’hi va veure
representat, érem quatre regidors, si no em falla la memòria, quatre regidor i l’exalcalde i em
consta que l’autor.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, dos exalcaldes i un alcalde.
Sr. Carles Palau, jo m’he comptat com a regidor.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, parlant d’alcaldes, també ha sigut alcalde.
Sra. Rosa Mª Buira, cinc polítics de Bell-lloc.
Sr. Carles Palau, el poble va estar ben representat i em consta que, així ho vam parlar aquell dia,
que l’autor té intenció de venir a presentar-lo aquí, no sé si s’ha posat en contacte amb vosaltres.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, lo que si és cert, és que ens ha enviat un llibre, l’hem entrat per
registre i ara la Rosa el portarà a la biblioteca, l’entrarà oficialment a la biblioteca i quedarà allí com
un llibre per a que la gent el pugui llegir, que això ja ens ho van dir quan vam anar, que enviarien
un llibre per la biblioteca, bueno, per l’Ajuntament, però nosaltres el donarem a la biblioteca,
perquè és el lloc on ha d’estar.
Sra. Rosa Mª Buira, he fet els possibles per contactar amb ells, però de moment no he tingut
resposta, continuaré insistint.
Sr. Carles Palau, sé que és l’últim Ple que tenim aquí a l’Elena, la secretària.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, que ens ha demanat de fer-nos una foto tots junts.
Sr. Carles Palau, només volia agrair el servei que ha prestat al poble, sé que hem tingut les
nostres diferències, les nostres discussions, també hem tingut els nostres moments bons i només
desitjo que s’emporti un bon record d’aquest poble i almenys per part meva té les portes obertes i
que puguem mantenir contacte.
Sra. secretària interventora, gràcies.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, nosaltres ens afegim al que ha dit el senyor Carles Palau, també
estem contents que durant aquest període de temps que hem treballat.
Sra. Rosa Mª Buira, també podríem afegir que a la nova destinació tinguis tota la sort que faci
falta, segur que la feina la faràs amb tota la dedicació i l’entrega que et caracteritza i que imposes
sempre i que vagi molt bé, quan algú fa un canvi és per millorar, sé que has estat molt bé aquí a
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Sra. Rosa Mª Buira, li he enviat un correu electrònic, però no he tingut resposta.

Bell-lloc i nosaltres també, com diu el Carles, també hem tingut els nostres més o menys, però ho
hem resolt amb professionalitat i amb ganes, per tant, molta sort a la nova tasca.
Sra. secretària interventora, gràcies.
I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió, essent les vint-i-quatre
hores, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.
Vist i plau
L’Alcalde
Ramon Consola Palau

Secretària interventora
Elena Bergés Martín
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