01/14-ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 23 de gener de 2014
Reunits a la Sala de Plens de la Casa Consistorial essent les vint-i-una hores del dia
23 de gener de 2014, hi són a la sessió els següents membres;
Ramon Cònsola Palau
Miquel Campas Pla
Montserrat Segura Basela
Rosa Mª Buira Castell
Robert Tarrio Carulla
Brigit Jubillar Jové
Josep Sarret Torrades
Francesc Niubó Bosch
Francesc X. Maruenda Llobera
Ramon Cadens Bosch
Antonio Rispa Fàbrega

Alcalde – President d'aquesta Corporació
1er Tinent d’alcalde
2a Tinent d’alcalde
3a Tinent d’alcalde
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
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 ordinària següent.
Atès que s’han dut a terme, el Ple ordinari de 24-10-2013 i el Ple extraordinari de del
dia 05-12-2013 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 24-10-2013 i l’acta del Ple extraordinari
del dia 05 de desembre de 2013.
Es puntualitza que a l’acta del dia 5 de novembre, s’ha de fer constar que el Sr.
Francesc X. Maruenda Llobera no va assistir.
S’aprova per unanimitat.
2n.- DONAR 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 223/2013 del 2013.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 224/2013 fins al núm.261/2013 de 2013,
ambdós inclosos i del 001/2014 fins al 006/2014 de 2014, amb dos inclosos.

No hi ha res a dir.
3r.- INFORMES D’ALCALDIA.
S’incorpora el Sr. Sarret als cinc minuts de començar, i se li pregunta si te res a dir.
Per setena vegada l’Ajuntament de Bell-lloc des de la regidorIa de la dona va
commemorar el dia internacional de les dones rurals, organitzant la VII JORNADA DE
DONES RURALS del Pla d’Urgell amb el títol: “DONA I TERRITORI:DESIGUALTAT
D’OPORTUNITATS”.
L’alcalde, juntament amb la regidora de la dona, el president de la diputació i la
presidenta de l’Institut Català de les Dones (Sra. Montse Gatell), van ser els
encarregats d’inaugurar l’acte. Que va estar clausurat per la Consellera de Benestar i
Família, Honorable Sra. Neus Munté i Fernàndez.
A la sala d’actes de la incubadora, durant tot el matí del 30 de novembre, es van
poder escoltar ponències, taules rodones i exposicions, totes elles molt interessants,
sobre un tema, aquesta vegada no és exclusiu de les dones: la desigualtat
d’oportunitats que existeix encara actualment, en funció del lloc on vius.
Bell-lloc, novament va estar a l’alçada preparant una jornada de màxim nivell en tots
els sentits: qualitat i prestigi de les ponents, rellevància dels assistents i encert i
actualitat del tema tractat. Tot amb una impecable organització.
Felicitem, a la Regidora Montse Segura, al Consell Municipal de la Dona, a l’equip
tècnic de l’Ajuntament i a la comissió de festes per la dedicació i esforç esmerçat en
l’organització de la VII trobada de dones rurals.
No hi ha cap dubte en que Bell-lloc d’Urgell, pas a pas s’ha convertit en un municipi de
referència quan es parla de polítiques d'igualtat.
Montse, gràcies per la teva capacitat de treball, esperem la 8a Trobada!!!!

BELL-LLOC AMB LA MARATÓ
Una vegada més gràcies a l’Associació de Dones FLOR DE LIS,
compaginat diversió i solidaritat.

Bell-lloc

ha

La ja tradicional, però no per això menys creativa, original i treballada ESCALA EN HI
FI, que any rere any l’ ASSOCIACIÓ DE DONES FLOR DE LIS, organitza als voltants
de les festes de Nadal; va posar de manifest una vegada més que: a Bell-lloc “ la
solidaritat no degenera”.
GRÀCIES a les organitzadores, als col·laboradors i als artistes.
Des de l’Equip de govern de l’ajuntament, encoratgem a l’ ASSOCIACIÓ DE DONES
FLOR DE LIS a continuar treballant per la riquesa cultural del nostre poble, amb la
iniciativa, generositat i dedicació personal que les ha caracteritzat.
Com a la resta de pobles, també a Bell-lloc una de les riqueses socials és el seu teixit
associatiu.

ASSOCIACIÓ DE DONES FLOR DE LIS, CAL ANAR PENSANT EN L’ESCALA EN HIFI DEL 2014!!!!
ELS NENS DEL COR a Bell-lloc d’Urgell
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL I TEATRAL de BELL-LLOC D’URGELL, “SOM ELS QUE
SOM” novament ens va sorprendre molt gratament amb la representació teatral que va
tenir lloc els dies 21 i 22 de desembre.
En aquesta magnífica adaptació teatral d’un dels grans èxits del cinema francés
contemporani. “los chicos del coro”; la màgia del cant d’un grup de nens i nenes del
nostre poble, ens va fer reviure una època llunyana per alguns i desconeguda per
molts però que ha format part de la nostra història.
Felicitem efusivament a tot l’equip del grup “som els que som”, especialment als actors
i actrius joves i menys joves que van actuar com a veritables professionals.
Gràcies, David i tota la resta de l’equip representat avui aquí pel Sr. Serret i la Sra. M
Flor per continuar apostant pel teatre d’aficionats al nostre poble, reivindicant així la
cultura catalana.
Esperem també la vostra propera actuació!!!!
Des de l’equip de Govern de l’ajuntament FELICITEM a JORDI MORELLÓ NOVELL
per ser el bell·lloquí, guanyador del concurs al Millor Croissant Artesà de Mantega
2013 de tot l'Estat, competint amb 42 pastissers de tota Espanya.
L'equip de la pastisseria Takashi Ochiai del carrer Urgell de Barcelona ha guanyat la
sisena edició del concurs del millor croissant artesà de mantega d'Espanya, que
organitza l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona.
El cap de l'obrador, el bell-lloquí Jordi Morelló, ha explicat que aquest és el cinquè any
que s'havien presentat al concurs i ha confessat que ha estat una "sorpresa" rebre el
premi.
La pastisseria porta el nom d'un pastisser japonès que es va instal·lar fa 33 anys a la
capital catalana, fent pastisseria tradicional japonesa i catalana. Així, per a Takashi
Ochiai també ha estat una sorpresa rebre el premi amb un concurs en què ha competit
amb 42 pastissers de tot Espanya. El pastisser japonès reconeix que aquest any
havien pensat "a no presentar-se al concurs", després d'haver-ho intentat en quatre
edicions.
4t.- PROPOSTA
D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL,
L’ANNEX D’INVERSIONS, PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE BEL-LLOC D’URGELL PER A L’EXERCICI DE
L’ANY 2014.
Atès l'article 168 del Real Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 18 del Reial Decret 500/90, de 20
d'abril, aixì com la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera,

una vegada complerts els requisits legals amb la realització dels documents necessaris i
els informes preceptius.
Per part d'aquesta Alcaldia es presenta al Ple de la Corporació, el Pressupost per a
l'exercici 2014, amb la Plantilla de personal funcionari i laboral de la Corporació, les
bases d'execució i l’annex d’inversió.
Proposant al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General ,l’Annex d’inversions i Plantilla de
Personal de la Corporació de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell junt amb les Bases
d’execució per a l'exercici de l’any 2014, el resum del qual és el següent:
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Segon.- Aprovar el límit de despesa no financera en un import de 1.922.093 euros,
d’acord amb allò establert a la llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat
Pressupostaria y Sostenibilitat Financera.
Tercer.- Sotmetre el Pressupost General a informació pública per 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.
No obstant això el Ple acordarà allò que consideri més convenient.

El Sr. Antonio Rispa ho troba be.
El Sr. Ramon Cadens diu que des de el grup d’ERC vol fer un comentari en l’apartat
de l’aigua, l’Ajuntament te unes despeses de 49.000 €, en canvi només recapta 8.000
€ i connexions d’aigua i clavegueram 6.000 € que son en total 14.000 €. Representa
que te un dèficit de 34.000 € ja que Aqualia no es veu que ingressa res.
El Sr. Cònsola respon que en aquest moment, i aquest any es traurà a concurs, si que
hi ha dèficit en l’aigua. A continuació explica que en el tema de l’aigua hi ha un capítol
que es paga a la Casa Canal per la dotació d’aigua que dona, que son més de 20.000
€, desprès la Col·lectivitat de Regants que es paga l’equivalent a 175 Ha, que casi son
20.000 € més, llavors hi ha tota la feina de potabilització de l’aigua, les piscines, els
jardins, tots els impostos de l’ACA que s’han de pagar, això està establert per la
normativa de la Generalitat.
Hi ha pobles que no tenen comptadors a les cases, i paguen un tant alçat, però això
no es just, per la gent que son legals.
A Bell-lloc tenim comptadors i apliquen la tarifa del tram que utilitzes, i si ets un
consumidor gran, t’apliquen la tarifa corresponent.
La majoria de l’import que es cobra al rebut de l’aigua son impostos. Amb la legislació
del 2013 qualsevol empresa concessionària de l’aigua, de llum... justificant al pèrdua
que tenen, l’Administració te l’obligació de pagar el diferencial de pèrdua. Nosaltres ja
tenim aquests números i ara s’ha de treure a concurs.
El Sr. Sarret pregunta que es fa a la Sala Cultural.
El Sr. Cònsola explica que a la Sala Cultural, es treu el forespan la part de la euralita,
es fica un sandwich, es fa un projectat, es folren els bigues amb fibra de vidre, i es fica
un sostre antiinflamable i amb cara i ulls, cobrir el tubo, es redimensionen els focos, i
també s’intenta que el sostre sigui acústic i ja es passarà una còpia del projecte.
El tema de l’aigua, es una subvenció que s’ha aconseguit de la diputació, es enxarxar
la canonada que baixa pel camí de Torregrossa i una altra que baixa pel polígon, i
llavors s’empalmarien les dos al C/. Darrera els Horts, i si un dia es trenca alguna
canonada es podria fer un bai pas per agafar aigua d’aquesta, i també s’intentarà
arreglar el carrer si els veïns estan d’acord, i si no volen es destinaran a arreglar
alguna altra canonada.
Feta la votació:
A favor: 7 (CIU + PP)
Abstencions: 4 (PSC)

5è.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC PP8 PEL CANVI D’ORDENACIÓ DE
L’ÀMBIT DE LA PARCEL.LA 13 DEL POLÍGON 1 DEL SECTOR.
Atès que en data 7 de novembre de 2013 es va aprovar inicialment per Resolució
d’Alcaldia nº 234/2013 ,el projecte de modificació del
Pla parcial PPU 8
INDUSTRIAL COOPERATIVA DE BELL-LLOC D’URGELL “MODIFICACIÓ PUNTAL

DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL CANVI D’ORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DE LA
PARCEL·LA 13 DEL POLÍGON 1 DEL SECTOR”, que desenvolupa el Pla General
Urbanístic Municipal, redactat la tècnica Carme Casals i Serrano.
Atès que, segons l’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme, no és necessari l’informe de sostenibilitat
ambiental en aquelles modificacions de planejament general que no s’hagin de
sotmetre a avaluació ambiental.
En aquest sentit, d’acord amb l’article 7 de la llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació
ambiental de plans i programes, la present modificació no està sotmesa a avaluació
ambiental perquè no s’altera la classificació del sòl no urbanitzable ni es proposen
alteracions substancials en les estratègies i directrius del POUM que tinguin cap
incidència de caràcter ambiental.
Per tant, per tot allò exposat es pot concloure que no és necessari un informe de
sostenibilitat ambiental.
Atès que, el projecte de modificació del Pla Parcial, es va sotmetre a informació pública
durant el termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 6503 de 18 de novembre de 2013/ Butlletí Oficial de la Província de
Lleida núm. 210 de 14 de novembre de 2013 i al diari el Segre de 14 de novembre de
2013.
Atès que segons criteri dels Serveis tècnics, no es fa necessària la comunicació als
Organismes Afectats.
No procedeix tampoc la notificació tampoc als interessats, per ser a instància de part, i
propietari únic.
Atès que durant el període d’informació pública, no s’han presentat al·legacions.
Atès que segons informe dels Serveis tècnics ;Es proposa procedir a l’aprovació
provisional de la modificació puntual del Pla Parcial del PP8 promoguda per la SA de
Serveis Agraris de Sant Miquel i redactada per l’arquitecta Carme Casal i Serrano.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local,i l’article 52 de la Llei municipal de Catalunya , Decret
2/2003 de 28 d’abril
Es proposa al Ple el següent acord;
PRIMER. Aprovar provisionalment el projecte de modificació del Pla parcial del Pla
parcial
PPU 8
INDUSTRIAL COOPERATIVA DE BELL-LLOC D’URGELL,
“MODIFICACIÓ PUNTAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL CANVI
D’ORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DE LA PARCEL·LA 13 DEL POLÍGON 1 DEL SECTOR”,
que desenvolupa el Pla General Urbanístic Municipal, redactat la tècnica Carme
Casals i Serrano.
SEGON. Remetre en el termini d’un mes des del present Acord, la documentació
tècnica i administrativa completa de la modificació del Pla Parcial aprovada a la
Comissió Territorial d’Urbanisme, als efectes de la seva aprovació definitiva,
d’informació, coordinació i arxiu.

No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
El Sr. Cònsola explica que per anar més ràpid, Urbanisme demana que si un es
propietari únic avançarien molt més, es van entendre amb Vall Companys, llavors es
segmenta el pla parcial, i només es fa això, es va aprovar la inicial i es passarà
aquesta a Urbanisme.
Feta la votació:
A favor: 8 (CIU + PP + ERC)
Abstencions: 3 (PSC)
6è.- PROPOSTA APROVACIO PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA
PARCIAL VINYES DEL MIG.
S’acorda treure aquest punt de l’ordre del dia, ja INCASOL ha demanat la seva revisió.

7è.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Cadens pregunta que referent a l’aigua, l’Ajuntament va dir que tenia una cosa
prevista de portar l’aigua des de l’omplidor fins a les piscines.
El Sr. Cònsola diu que ja està surt a pressupost. Fins a prop del desaigue ja està feta
la canonada, i s’empalmarà aquí. S’agafarà l’aigua del canal, i es ficaran cloradors
nous, i també estarà previst per si algun dia es vol per regar els jardins, el camp de
futbol...
No havent més assumptes que tractar l’Alcalde s’aixeca dona per acabada la sessió
essent les vint-i-una hores i quaranta minuts, que com secretaria certifico.
Vist-i-plau
L’Alcalde

Secretària interventora

Ramon Consola Palau

Pilar Casanova Navarro

