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08/14-ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 22 de setembre de 2014 
 
Reunits a la Sala de Plens de la Casa Consistorial essent les vint-i-dues hores del dia 
22 de setembre de 2014, hi són a la sessió els següents membres; 
 
Ramon Cònsola Palau    Alcalde – President d'aquesta Corporació 
Miquel Campas Pla    1r Tinent d’alcalde 
Montserrat Segura Basela  2a Tinent d’alcalde 
Rosa Mª Buira Castell  3a Tinent d’alcalde 
Robert Tarrio Carulla   Regidor 
Brigit Jubillar Jové   Regidora 
Josep Sarret Torrades  Regidor 
Francesc Niubó Bosch  Regidor 
Francesc X. Maruenda Llobera Regidor 
Ramon Cadens Bosch  Regidor 
Antonio Rispa Fàbrega  Regidor 
 
Comprovat el quòrum necessari per celebrar la sessió. Actua com a Secretària la Sra. 
Pilar Casanova Navarro qui dóna fe de l'Acte.  
 
 
1r.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS. 
 
Atès que d’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/20003, 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 extraordinària següent. 
 
Atès que s’han dut a terme, el Ple ordinari de 31 de juliol de juliol de 2014 i resta  
pendent per a la seva aprovació. 
 
Vist l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/20003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’acta del Ple ordinari de data  31 de juliol de 2014  
 
Feta la votació: 
 
S’aproven per unanimitat. 
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2n. PROPOSTA APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2013. 

 
Vist el Compte General format de l’exercici 2013, juntament amb tota la seva 
documentació annexa, segons la legislació vigent. 
 
Vist l’informe d’Intervenció emès sobre el mateix Compte, i el Dictamen de la Comissió 
de Comptes. 
 
Atès que va ser exposat al públic perquè poguessin presentar-se reclamacions, 
objeccions o observacions, i que no  s’han presentat  al·legacions.  

 
Atès l’informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb l’establer en 
l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
es proposa al Ple el següent. 

 
ACORD, 

 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2013.  

 

Resultat Pressupostari 

 

Conceptes 

Drets Reconeguts 
Nets 

Obligacions 
Reconegudes 

Netes 

Resultat 
Pressupostari 

   a) Operacions corrents 1.906.815,16 1.504.732,54  

   b) Altres operacions no financeres 0,00 59.422,86  

           1. Total Operacions no 
financeres (a + b) 

1.906.815,16 1.564.155,40  

           2. Actius Financers 0,00 0,00  

           3. Passius Financers 0,00 466.201,14  

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
(1+2+3) 

1.906.815,16 2.030.356,54 -123.541,38 

AJUSTOS:  

          4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

0,00 

          5. Desviacions de finançament negatiu de l’exercici 362.103,26 

          6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici 0,00 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 238.561,88 
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Conceptes Import 

1. (+) Fons Líquids  231.496,12 

2. (+) Drets Pendents de Cobrament  805.907,20 

      - (+) del Pressupost corrent 481.745,85  

      - (+) del Pressupost tancat 231.487,53  

      - (+) d’operacions no pressupostàries 92.673,82  

      - (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació 
definitiu 

0,00  

3. (-) Obligacions pendents de pagament  219.092,85 

      - (+) del Pressupost corrent 191.887,78  

      - (+) del Pressupost tancat 1.210,00  

      - (+) d’operacions no pressupostàries 30.400,19  

      - (-) pagaments realitzats pendents d’aplicació 
definitiu 

4.405,12  

I. Romanent de Tresoreria total (1 + 2 - 3) 818.310,47 

II. Saldos de cobrament dubtós 87.611,40 

III. Excés de financiació afectada 180.746,49 

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS  549.952,58 

 
Segon.- Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la 
fiscalització del Tribunal  i Sindicatura de Comptes, tal i com s’estableix en l’article 
212.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
No obstant el Ple acordarà allò que cregui  oportú. 
 
Feta la votació: 
 
A favor: 7 (CIU + PP) 
Abstencions: 4 (PSC + ERC) 
 
 
3r. PROPOSTA APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CREDIT Nº1/2014 
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL PER 
L’EXERCICI 2014. 
 
Davant l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per 
a les que no existeix crèdit en el vigent pressupost de la Corporació, i donat que es 
disposa de nous ingressos sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost 
corrent, quedant acreditat que la resta dels ingressos previstos vénen efectuant-se 

Romanent de Tresoreria 
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amb normalitat, segons queda justificat en la memòria que acompanya a la present 
resolució. 

 
Vist que amb data 5 de setembre de 2014, es va emetre informe de Secretaria sobre la 
Legislació aplicable i el procediment a seguir. 

 
Vist que amb data 8 de setembre de 2014 es va emetre Informe d'Avaluació del 
Compliment d'Avaluació de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària i amb la mateixa  
data  per Intervenció es va informar favorablement la proposta d'Alcaldia. 

 
De conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
i en l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local,  es proposa al  Ple el següent acord; 
 

ACORD 
 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2014, del 
pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec a nous 
ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent, 
d’acord amb el següent resum per capítols: 
 

Altes en partides de despeses 
 

Partida Núm. Descripció Euros 

Funcional Econòmica    

1500 61900  CAMPANES ESGLESIA BELL-LLOC 12.100,00 

     

   TOTAL DESPESES 12.100,00 

 
 

Altes en partides d’ingressos 
 
Partida Núm. Descripció Euros 

4800  CAMPANES ESGLESIA (I.E.I. i Conveni Parròquia) 12.100,00 

    

    

  TOTAL INGRESSOS 12.100,00 

 
Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci  en el Butlletí Oficial de 
la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament 
aprovat si durant el citat termini no s’hagués presentat reclamacions; en cas contrari, 
el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 

 
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú. 
 
El Sr. Cònsola comenta que aquesta modificació de crèdit es degut a que com que 
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s’ha aconseguit una subvenció de la Diputació de Lleida per reparar les campanes, 
perquè hi ha una que està malmesa i l’altra està trencada, i ja que l’església no ho pot 
demanar, l’ha demanat l’Ajuntament i ens l’han concedit, ja es va fer una altra vegada 
pel tema del sostre. 
 
Una part la fica la Diputació a través de l’Ajuntament i l’altra part la ficarà la parròquia 
de Bell-lloc. L’altra vegada ja es va fer el mateix pel tema del sostre, ara es fa el mateix 
son 12.100,00 €, una part la fica la Diputació i l’altra la parròquia. 
 
Feta la votació: 
 
A favor: 7 (CIU + PP) 
Abstencions: 4 (PSC + ERC) 
 
 
4t. PROPOSTA ADHESIO A LA MOCIO PRESENTADA PER LA ASSOCIACIO DE 

MUNICIPIS PER LA INDPENDENCIA I LA ASSOCIACIÓ CATALANA DE 

MUNICIPIS PER DONAR SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE 

CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE 

DE 2014 

Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el 
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats 
internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions 
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb 
la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les 
constitucions catalanes i les institucions pròpies.  

Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat 
de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el 
setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va 
comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una 
cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior 
assassinat del president Companys. 

Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que 
ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts 
catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per 
demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La 
sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble 
de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud 
del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la 
convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del 
país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 
2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància 
i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha 
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estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, 
han exercit de pressió constant per garantir el procés. 

Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a 
favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo 
per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial 
com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta 
al Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans 
i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi 
poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, 
per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter 
català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de 
compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals. 

Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i 
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una 
nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el 
combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni 
excepcions, contra la corrupció. 

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, 
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. 
Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de 
les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  

El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les 
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. 
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara 
legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya. 

El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la 
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta 
que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans 
de forma reiterada.  

Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots 
els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de 
forma coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de 
Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, 
cívica i pacífica. 

ACORDS 

1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, 

per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets 

democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell amb la 

realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per 

fer-la possible, fent una crida a la participació. 
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2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de 

Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la 

materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la 

Llei XXXX de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, 

aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària 

del poble català i dels seus representants. 

 

3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al 

president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de 

Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la 

Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho 

trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president del 

Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president 

del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la 

Comissió Europea. 

 

El Sr. Cònsola explica que es una moció en que els ajuntaments s’han abocat en 

donar suport en que el dia 9 de novembre el poble de Catalunya pugui decidir el seu 

futur. 

El Sr. Sarret pregunta si aquests acords son els mateixos a tots els ajuntaments.  
 
El Sr. Cònsola comenta que es el que els hi ha passat l’Associació Catalana de 
Municipis, no s’ha tocat res. 
 
Feta la votació: 
 
A favor: 10 (CIU + ERC + PSC) 
Abstencions: 1 (PP) 
 
 
No havent més assumptes que tractar l’Alcalde s’aixeca dona per acabada la sessió 
essent les vint-i-dues hores i quinze minuts, que com secretaria certifico. 
 
Vist-i-plau 
L’Alcalde      Secretària interventora  
 
 
 
 
Ramon Consola Palau    Pilar Casanova Navarro 


