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03/17 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL 28 de març de 2017 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2017  
Caràcter: Ordinari  
Data: dijous, 28 de març de 2017. 
Horari: de les 21:00 a les 22:08 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, essent les vint-
i-una hores del dia 28 de març de 2017, es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es 
relacionen, sota la presidència del Sr. Alcalde, Carles Palau i Boté, per celebrar la sessió 
extraordinària del Ple de la Corporació.  
 
 
Assistència i quòrum  
 
Assistents:  
Carles Palau Boté    Alcalde, BM-AM 
Rosa Mª Romà Navarro    1a Tinent d’Alcalde, BM-AM 
David Folguera Casas    2n Tinent d’Alcalde, BM-AM 
Miquel Amorós Folguera   Regidor , BM-AM 
Nadir Castells Gené     Regidora, BM-AM   
Ramon Cònsola Palau    Regidor, CDC 
Miquel Campas Pla     Regidor , CDC 
Montserrat Segura Basela   Regidora, CDC  
Jaume Amorós Bonet    Regidor , CDC  
Rosa Mª Buira Castell    Regidora, CDC 
Antonio Rispa Fàbrega    Regidor , PPC    
 
Actua com a Secretària Interventora la Sra. Elena Bergés Martín  
 
Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que 
assisteixen onze dels regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els art. 
46.2 c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, i 90 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions. 
 
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts següents:  
 
 
Ordre del dia  
 

1r. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes anteriors (01/12/2016, 01/02/2017 i 
09/03/2017).   
 
2n. Aprovació definitiva, si s’escau, de l’ordenança municipal de Participació i Informació 
Ciutadana de Bell-lloc d’Urgell i resolució de les al·legacions  
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3r. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al contracte derivat 2015.05 D01 de l’acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat 
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia SAU  
  
4t. Donar compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local. 
 
5è. Donar compte de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: informes 
trimestrals del període mig de pagament a proveïdors 4t trimestre 2016.  
 
6è. Moció per a un desenvolupament rural sostenible, integral i integrador  
 
7è.  Precs i Preguntes  
 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’ESBORRANY DE LES ACTES ANTERIORS. 
 
Atès que d’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, les actes s’hauran de 
sotmetre a votació en la sessió ordinària següent. 
 
Atès que s’han dut a terme, el Ple Ordinari de l’01/12/2016, i els Plens extraordinaris de 
l’01/02/2017 i 09/03/2017, i resten pendents per a la seva aprovació. 
 
Vist l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de 
la llei municipal i de règim local de Catalunya, així com l’article 91.1 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les entitats locals, l’ Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 5 vots a 
favor del grup  municipal de BM-AM, 5 vots en contra del grup municipal de CDC, i 1 vot en 
contra del grup municipal PPC, el següent  
 

ACORD: 
 
Primer.- Aprovar les actes  dels Plens Ordinaris de 01/12/2016, i els Plens extraordinaris de 
de l’01/02/2017 i 09/03/2017. 
 
Intervencions  
 
Sr. Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa. 
 
Sr. Antonio Rispa, jo de l’acta del 01/12/2016 m’abstindré, vaig presentar un escrit per a veure 
si es podia posposar, jo estava fora i per això m’abstinc. 
 
Després de la del 01/02/2017 votaré en contra, perquè vam dir que es portessin amb quinze 
dies i es continua fent igual, arriben al cap d’un mes, i l’altra la del 09/03/2017 vam quedar 
que es posaria tot literalment i falten moltes coses. Els companys ja et diran les coses que 
falten, així no cal que m’allargui jo. 
 
Sr. Carles Palau, grup de convergència. 
 
Sra. Rosa Buira, en quan a les actes del 01/12/2016 i del 01/02/2017 la primera fa quatre 
mesos que la vam fer, la segona en fa dos a data de dijous passat quan vam rebre la 
convocatòria del ple, i avui tampoc, no recordàvem les paraules exactes que es van dir, 
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algunes les tenim escrites però altres no. Si rebem l’esborrany de les actes recent passat el 
ple tothom es mes conscient del que s’ha parlat, però si fa quatre mesos que es va fer el ple, 
la majoria no recordem de moltes coses i pensem que aquesta feina de redactar les actes es 
molt profitosa, per aquest motiu creiem que una bona manera d’evitar iniciar tots els plens 
ordinaris amb la polèmica de les actes, seria rebre l’esborrany de les actes, com ha comentat 
l’Antonio i tal com vam acordar quinze dies després de celebrat el ple, considerem que es un 
temps prudencial per poder redactar l’acta. 
 
La senyora secretària ja ens va dir que el que estableix la normativa es que la redacció de les 
actes era competència seva, també segurament de la seva ajudanta, i que per donar 
l’esborrany de l’acta abans de la convocatòria s’havien d’organitzar d’una altra manera, el 
senyor Consola li va respondre l’estona que es dedicava per transcriure les actes un dia, es 
igual que la que es pot dedicar un altre dia, també la senyora secretària ens va recordar que 
el ple no pot acordar res en contra de la normativa, el que no estableix la normativa es en 
quin moment la secretaria ha de fer la redacció de l’acta, per això no anem contra cap norma, 
si respectem l’acord de ple, que diu que l’esborrany de les actes, el rebem després de quinze 
dies després d’haver fet el ple, es tracta, penso que es canviar aspectes organitzatius, i per 
canviar aspectes organitzatius només cal voluntat de fer aquests canvis o potser caldria 
pensar que interessa no fer-ho recent, deixar passar el temps i així es més fàcil reduir el que 
convé. 
 
El senyor alcalde segurament recordarà que si revisem les gravacions dels plens es podem 
adonar de que està reduït, i que si volem que consti la seva totalitat, només cal presentar 
l’esmena corresponent, la veritat es que en aquestes dues actes no ho hem fet, perquè els 
caps de setmana, els dediquem a altres activitats i revisar tres actes d’aquesta manera serien 
a dos dies per l’acta, segons paraules de l’alcalde de la pàgina 5 de l’acta de l’1 del dotze, vol 
dir sis dies, no les hem revisat, no presentarem observacions i nosaltres no les aprovem.  
 
Una altra cosa serà que el nou sistema d’aprovació de les actes que ha establert el nostre 
equip de govern promotor, com tots sabem, del diàleg i de la participació, doncs digui que 
s’aproven per imperativa legal. 
 
En referència a l’acta del dia 09/03/2017 aquesta si que l’hem revisat acuradament, i hem 
trobat algunes mancances, per exemple a la pàgina 2 hi ha un nom que es va dir, i allí no hi 
surt, i que es rellevant a la pàgina 5 al final falta un comentari que faig fer jo mateixa del 
benefici econòmic que seria per l’ajuntament, doncs haver escollit l’opció mes barata per la 
redacció del POUM i altres comentaris que al llarg de l’acta s’han anat resumint o que 
directament s’han omès. 
 
Ens ha quedat clar que les actes son competència de la senyora secretària i que ella fa el 
resum que considera oportú, no obstant no admetem i no acceptem i creiem que la llei aquí 
ens empara, que el resum que es faci modifiqui el sentit de la discussió, a la pàgina 19 quan 
el senyor Carles Palau em diu Rosa això ja ho has dit moltes vegades, parlant de l’alcaldia 
innegociable,  el que vaig dir textualment aquell dia va ser, l’Alcaldia no està damunt de la 
taula a continuació tot el nostre equip vam aixecar el to de veu dient que això no era veritat i 
es va establir una bona discussió entre tots els regidors, que està totalment resumida, tant 
resumida que no hi posa res. Això ho podem comprovar a l’hora i tretze minuts de la gravació 
del ple. 
 
L’acta dona a entendre que es l’alcalde qui diu la veritat i que nosaltres ens hem inventat això 
de l’alcaldia innegociable. Senyora secretària nosaltres creiem que és rellevant la resposta 
que li vam donar al senyor alcalde i també es rellevant la posterior discussió que es va 
establir, per transcriure tot això amb exactitud, només cal escoltar amb atenció la gravació o 
visionar amb la mateixa atenció el vídeo del ple i a escriure. 
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Per tant no aprovarem l’acta del dia 09/03/2017, volem que consti en acta la nostra 
observació i que es modifiqui l’acta afegint la discussió final dels regidors. 
 
Sr. Carles Palau, has comentat algo de la pàgina 5. 
 
Sra. Rosa Buira, a la pàgina 5 de l’acta del dia 1 de desembre del 2016, cap al final després 
de parlar el Sr. Consola, el Sr. Carles Palau diu, el Ramon va dir que per escriure l’acta eren 
cinc minuts més o menys i el Sr. Carles Palau puntualitza cinc minuts, hi ha algunes actes 
que son dos dies. Si fem la mitja de dos dies per tres actes, dos dies es tarden en escriure-
les, però dos dies per revisar el vídeo i revisar i comprovar tot el que està escrit a l’acta és  
paraula per paraula també porta la seva estoneta. 
 
Sr. Carles Palau, el fet de transcriure-la també porta la seva complicació. 
 
Sr. Carles Palau, però has dit algo que tu vas preguntar el preu de la modificació del POUM. 
 
Sra. Rosa Buira, jo vaig preguntar quina era l’opció més barata, i vosaltres vau dir que l’opció 
més barata era la del Consell Comarcal i jo vaig dir un comentari que ja està bé que 
l’ajuntament hi surti guanyant ja que com a mínim hem escollit l’opció més barata. 
 
Sr. Carles Palau, penava que això deies que estava a la pàgina 5. 
 
Sra. Rosa Buira, i això no ho posa. 
 
Sr. Carles Palau, tens raó després del Consell Comarcal no hi fica res, ens tocarà escoltar la 
gravació. Bé, no se quin és el tràmit ara, si les actes queden aprovades, i les observacions 
quedaran incorporades a l’acta d’avui. 
  
Sra. Elena Bergés, les observacions s’han de comentar aquí, s’han d’especificar 
detalladament i s’han de votar. Si no hi ha cap observació específica determinada, les actes 
queden aprovades. 
 
Sra. Rosa Buira, el fet de que tot aquest tram de la discussió de l’hora i tretze minuts de la 
gravació, tot el que queda d’allí fins al final no està transcrit. 
 
Sra. Elena Bergés, m’ho heu de dir tal qual, i això es el que votaríem. 
 
Sra. Rosa Buira, ho hem de dir tal qual, paraula per paraula. 
 
Sra. Elena Bergés, m’heu de dir el que voleu. 
 
Sr. Ramon Consola, ja et passarem el text. 
 
Sra. Elena Bergés, llavors el que es debati en aquell moment són les consideracions a l’acta.  
 
Sr. Miquel Campàs, la feina de l’ajuntament l’hem de fer nosaltres, els de l’oposició, pregunto. 
 
Sr. Carles Palau, ja va quedar clar. 
 
Sr. Ramon Consola, fem una cosa passeu-la, encara que haguem de plegar a les tres del 
matí, pleguem, repassem l’acta. 
 
Sr. Carles Palau, aquí dalt no tenim internet. 
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Sr. Ramon Consola, doncs us connecteu amb wi-fi i repasseu l’acta. No fotem, jo penso que 
aquí ens hem marxat de mare, nosaltres estem reivindicant un dret que ens pertoca, ara no 
podem venir aquí amb tot el totxo del que hem dit. Bé feu el que vulguem, nosaltres ja farem 
el nostre escrit a Governació, això ho tinc clar, per nosaltres l’acta no queda aprovada, i vull 
que consti en acta, val senyora secretaria, tot això no l’aprovem demanem el dret a la nostra 
llei, i no estem d’acord amb el que s’està fent, per tant que consti en acta, vosaltres podeu fer 
el que vulgueu, i després vull que consti i vindré a demanar un certificat del que s’ha dit per 
presentar-lo a Governació.  
 
Sr. Carles Palau, voleu aportar alguna modificació concreta sobre aquesta acta. 
 
Sr. Ramon Consola, no la tenim. La discussió tots la coneixem. Resulta que l’equip de govern, 
amb la seva magnífica transparència vol que tot el poble sàpiguen i vegi tot el que s’està fent 
a la Sala de Plens, i ara resulta que a les actes dóna la sensació de que nosaltres quedem 
com embusteros, no fotem almenys la realitat del que va passar, tots som conscients del que 
vam dir, no fotem, llavors quina transparència es aquesta, home, escolta. 
 
Sr. Carles Palau, tothom pot veure el visionat i tothom pot escoltar-lo. 
 
Sr. Ramon Consola, ara ja vens a la meva, no home no, això després ho repartim pels bars. 
 
Sr. Carles Palau, es pot consultar per internet. 
 
Sr. Ramon Consola, hi ha molta gent que no té internet. 
 
Sr. Carles Palau, poden venir aquí. 
 
Sr. Ramon Consola, el que val és això no allò. El que val és això i per tant això és el que 
queda a l’Ajuntament a la història, això, no allò. Això, per tant nosaltres volem que es reflexi 
realment el que va succeir en aquell moment i perquè va venir la discussió. 
 
Sra. Rosa Buira, no entenem aquest interès per a que als visionats es puguin veure les coses, 
i a l’acta escrita s’hagin de llegir unes altres. 
 
Sr. Carles Palau, em sembla que va quedar clar al seu dia. 
 
Sra. Rosa Buira, s’ha d’amagar alguna cosa. Perquè sortosament o casualment aquella 
discussió final ha desaparegut. 
 
Sr. Carles Palau, aquestes actes són molt més explícites de les que fèieu vosaltres. 
 
Sr. Ramon Consola, No. 
 
Sr. Carles Palau, i tant, les vostres si que eren un resum. Per tant, voleu fer alguna 
modificació concreta. 
 
Sr. Ramon Consola, ja t’ho hem dit, si home, ja t’ho estem dient. 
 
Sra. Rosa Buira, a partir de l’hora i tretze minuts de gravació tot el que queda fins al final es el 
que s’ha d’afegir. 
 
Sr. Carles Palau, ho tens escrit en algun document per poder-lo passar. 
 



 

6 
 

Sr. Ramon Consola, no està al vídeo. 
 
Sr. Miquel Campàs, una pregunta la feina de l’ajuntament qui la de fer l’ajuntament o els 
membres de l’oposició. 
 
Sr. Carles Palau, vosaltres sempre dieu que ens controleu i ens fiscalitzeu, doncs la manera 
de fiscalitzar es escolteu aquí us heu equivocat i heu d’afegir això. 
 
Sr. Ramon Consola, ja t’ho diem, des de l’hora i minut tretze. 
 
Sr. Carles Palau, es que no ho heu fet mai, ni quan us donàvem les actes amb temps de 
sobres, mai heu portat cap modificació de les actes, sempre heu dit que no son correctes. 
 
Sra. Rosa Buira, temps de sobres només ho hem rebut una vegada. 
 
Sr. Carles Palau, no Rosa no. 
 
Sr. Miquel Campàs, aquesta acta no fa quinze dies, que és el que sempre hem demanat. 
 
Sr. Carles Palau, això és correcte. I quan te les portava amb temps quantes vegades has 
portat una al·legació. Quantes vegades has portat una al·legació quan te les portava amb 
temps de sobres?  
 
Sr. Miquel Campàs, no m’encordo. 
 
Sr. Carles Palau, ja t’ho dic jo. 
 
Sr. Miquel Campàs, perquè eren correctes, ara estan totes aprovades. 
 
Sr. Carles Palau, i com les hem aprovat, a l’últim ple per la secretaria. 
 
Sr. Miquel Campàs, a l’últim ple perquè el senyor Rispa no hi era. Vau aprofitar la mancança 
d’un senyor que no hi era. 
 
Sr. Carles Palau, a l’últim ple es va aportar l’informe de la secretaria i es van aprovar les 
actes, no perquè el senyor Rispa no hi era. 
 
Sr. Miquel Campàs, i la feina de l’ajuntament l’hem de fer els membres de l’oposició. 
 
Sr. Carles Palau, la feina de l’oposició és fiscalitzar-nos. 
 
Sr. Miquel Campàs, i aportar dades i coses que falten al ple. 
 
Sr. Carles Palau, porta-m’ho per escrit i ho incorporarem al ple. 
 
Sr. Miquel Campàs, t’ho estem dient, a partir de l’hora i tretze minuts fins al final del ple no hi 
heu escrit res. T’ho estem dient ben clar. 
 
Sr. Carles Palau, porteu algun document amb això escrit. No, per tant passem al segon punt 
de l’ordre del dia. 
 
Sr. Jaume Amorós, però ha de constar que no estem d’acord. 
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Sr. Carles Palau, ja constarà en acta, de que el Ramon ha presentat la seva queixa i que 
voleu el certificat per poder anar a Governació per presentar el recurs o el que sigui. 
 
Sra. Montserrat Segura, no diu això el Jaume, el Jaume diu que consti en acta que aquestes 
actes s’aproven per imperatiu legal, com ha dit la Rosa, no perquè nosaltres estiguem 
d’acord. 
 
Sr. David Folguera, no és per imperatiu legal, és perquè compleixen els requisits. 
 
Sr. Ramon Consola, on està escrit. Treu-me la llei, on està escrit. 
 
Sr. David Folguera, a l’última acta. 
 
Sr. Ramon Consola, no senyor, és un diàleg que no està escrit. La llei on ho diu. 
 
Sr. Carles Palau, passem al segon punt de l’ordre del dia. 
 
Sr. Miquel Campàs, així no estan aprovades les actes. 
 
Sr. Carles Palau, com que no hi ha cap consideració queden aprovades. 
 
Votacions  
 
Sotmeses les actes a votació, aquestes no s’aproven pels assistents al Ple (5 vots a favor del 
grup municipal BM-AM, 5 vots en contra del grup municipal CDC i 1 vot en contra del grup 
municipal del PPC).  
 
 
 
2-. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, ORDENANÇA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ 
I INFORMACIÓ CIUTADANA I RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS.  

ANTECEDENTS 

Constitueix la finalitat de la present  Ordenança, la regulació de les formes, mitjans i 
procediments d’informació i participació del veïnat i/o entitats ciutadanes en la gestió municipal 
del municipi, d’acord amb la legislació vigent. 

La present Ordenança es fonamenta, amb caràcter general, per l’article 69 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i en l'àmbit territorial de Catalunya art. 43 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril.  

El Procediment de l’elaboració del text de l’ordenança de participació i informació ciutadana 
2016 es detalla a continuació:  
 

• - Els dilluns, des de mig gener fins a mig març, és crea un comitè redactor de l’ordenança 
amb gent propera al regidor de participació i s’obre el consell a tot el poble a través de la 
pagina de facebook de l’ajuntament (https://goo.gl/dccesl ). El comitè redactor acaba sent un 
grup de 12 persones del poble, de diferents edats. 
 

• - De març a maig, es finalitza el redactat i incorporació i transacció de les al·legacions de les 
membres del comitè redactor. 
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• -  En data 29 d’agost de 2016 i amb registre de sortida núm. 1211, l’esborrany de 

l’ordenança es va enviar a totes les associacions del poble i se’ls va donar termini fins al 6 de 
setembre per al·legar el text. 
 

• - 7 de setembre publicació al facebook de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell del text sortit del 
comitè redactor, per a posteriors al·legacions. (https://goo.gl/2w8E5F ) 
 

- 4 d’octubre es fa arribar l’ordenança a la secretaria interventora de l’Ajuntament per a que en 
revisi el contingut.  
 

- 25 d’octubre amb registre de sortida 1491, s’envia l’esborrany de l’ordenança als diferents 
grups polítics municipals, i se’ls convoca a una reunió per repassar l’ordenança punt per punt.  
 
 

- 3 de novembre te lloc la reunió amb els grups municipals. Per part de BM-AM assisteixen 
David Folguera i Miquel Amorós, el representant del Partit Popular no es presenta i per CDC 
es presenta en Jaume Amorós. És revisa l’ordenança punt per punt i es modifica el redactat 
d’algun article. 
 

• - El 16 de Novembre es publica a la WEB de l’ajuntament el text l’ordenança i es deixen 10 
dies per fer-hi al·legacions i/o aportacions. (https://goo.gl/rr8uYq ) 
 

- El 17 de novembre amb registre de sortida núm. 1703 (Grup municipal CDC) registre de 
sortida núm. 1704 (Grup Municipal del PP), és convoca als diferents grups polítics municipals, 
i se’ls convoca a una reunió pel dia 21 de novembre. 

 
• - 21 de novembre, te lloc la reunió amb els grups municipals. Per part de BM-AM assisteixen 

David Folguera i Miquel Amorós, el representant del Partit Popular no es presenta i en Ramon 
Consola excusa l’assistència a la reunió el mateix dia a les 12:37 a traves del correu electrònic 
gloria@bell-lloc.cat 
 
 

Vist el projecte elaborat pel Comitè redactor i d’estudi de l’ordenança municipal 
reguladora de participació i informació ciutadana, sol·licitat per Provisió de l’Alcaldia de data 
18 de gener de 2016, i rebut en aquest Ajuntament en data 23 de novembre de 2016. 
 
En data 24 de novembre de 2016 la secretaria interventora emet informe jurídic sobre 
l’ordenança municipal de participació i informació ciutadana.  
 
En data 1 de desembre de 2016 per Acord de Ple, en sessió ordinària, es va aprovar  
inicialment per l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, l’Ordenança municipal de participació i 
informació ciutadana.  
 
Aquesta ordenança municipal va estar sotmesa a un període d’informació pública i audiència 
dels interessats per termini de 30 dies mitjançant publicacions en el Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida núm. 236 de data 12 de desembre de 2016 i tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament.  

 
Ateses les al·legacions presentades pel Sr. Antonio Rispa Fàbrega, regidor del grup municipal 
del PPC, en temps i forma.  
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Atès que la Secretaria Interventora en data 21 de març de 2017 ha emès informe jurídic sobre 
les reclamacions i al·legacions presentades en els termes següents:  
“Des del punt de vista material, no es planteja qüestió de legalitat alguna fonamentada en cap 
motiu de legalitat, doncs són criteris purament polítics. Des del punt de vista formal, és una 
al·legació presentada per un regidor dins del termini legal.  
.../...  
CONCLUSIONS 
 
A la vista de tot l’exposat anteriorment, atès que s’han presentat al·legacions a l’aprovació 
inicial de l’ordenança municipal, el Ple haurà de resoldre les reclamacions dels interessats i 
aprovar la redacció definitiva de l’ordenança, notificant-ho als interessats l’acord adoptat.  
Així mateix, aquesta al·legació presentada contra l’ordenança municipal reguladora de la 
Participació i Informació Ciutadana de Bell-lloc d’Urgell obeeix a criteris d’oportunitat política, 
doncs no té una resposta tècnica i aquesta Secretaria Intervenció només informa sobre criteris 
de legalitat.  
En conseqüència, no procedeix introduir modificacions en el text de l’ordenança municipal, per 
tant, desestimar l’al·legació presentada.”     
 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
De conformitat amb els articles 49, 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i article 178 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 articles 65 i 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les 
entitats locals.  
 
Aquesta Alcaldia proposa al Ple com a òrgan competent, i aquest rebutja per 5 vots a favor del 
grup municipal BM-AM, 5 vots en contra del grup municipal CDC i 1 vot en contra del grup 
municipal, l’adopció del següent  
 

ACORD: 
 
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Antonio Rispa Fàbrega, en relació 
amb l’expedient d’aprovació d’Ordenança municipal reguladora de Participació i Informació 
Ciutadana de Bell-lloc d’Urgell, pels motius expressats en l’Informe de Secretaria Intervenció 
de data 21 de març de 2017, del que es remetrà còpia als interessats juntament amb la 
notificació del present Acord. 
 
SEGON. Aprovar expressament, amb caràcter definitiu, el text de l’Ordenança municipal 
reguladora de Participació i Informació Ciutadana de Bell-lloc d’Urgell, un cop resoltes les 
reclamacions presentades, en els termes en que figura en l’expedient, del qual s’adjunta el 
text.  
 
TERCER. Publicar l’Acord definitiu amb el text íntegre de l’Ordenança municipal reguladora de 
Participació i Informació Ciutadana en el Butlletí Oficial de la Província, no produint 
l’ordenança cap efecte jurídic en tant no hagin transcorregut quinze dies comptats des del dia 
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següent al de la publicació; així com també, inserir-lo en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, 
anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en que s’hagi publicat íntegrament el 
text en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i firmar tota classe de documents i 
en general per a tot el relacionat amb aquest assumpte. 
 
No obstant, el Ple decidirà el que consideri oportú.  
 
Intervencions  
 
Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa. 
 
Sr. Antonio Rispa, jo vaig presentar, que quan es va aprovar això jo no hi era, per això vaig 
presentar l’escrit, perquè no estava conforme, i s’ha desestimat, per lo tant jo votaré en contra, 
per això, a més a més jo considero que es una cosa molt superficial, lo de la participació 
ciutadana, més aviat pot portar algun problema, perquè segons el que diu, tot el poble te dret 
a dir jo vull fer això, jo vull fer allò, una sèrie d’històries, i ens han votat a l’ajuntament per a 
defensar el poble, però no hauria de decidir el poble el que es fa, jo votaré en contra. 
 
Sr. Carles Palau, gràcies. Grup de convergència vol dir alguna cosa. 
 
Sra. Rosa Buira, només afegir que donem suport al Sr. Antonio Rispa, volem que la seva 
moció sigui tinguda en compte, i per tant votarem que no en desestimar l’al·legació. 
 
Sr. Carles Palau, David vols comentar alguna cosa. 
 
Sr. David Folguera, el que s’ha de resoldre en aquest punt, és l'al·legació que va presentar el 
regidor del PP durant el període "d’informació pública i audiència dels interessats/des” durant 
els 30 dies d’aprovació i publicació  inicial de l’ordenança de participació, una al·legació que 
segons l’informe de secretaria d’intervenció, considera que “se n’ha de procedir a la 
desestimació, ja que des del punt de vista material no es planteja qüestió de legalitat i respon 
doncs a criteris d’oportunitat política i no procedeix a introduir modificacions en el text”  
 
Una al·legació, en la que el regidor del PP, en el seu text exposava: “que sóc regidor d’un 
partit polític que representa una part de la nostra població i l’ordenança municipal implica a 
tota la ciutadania, incloses totes les persones que jo represento"    
 
En els antecedents de la proposta de resolució, que ha llegit l’alcalde, de les al·legacions es 
demostra clarament com no s’ha deixat en cap moment de banda a ningú en l’elaboració 
d’aquesta ordenança, ni tant sols als que diu que representa el regidor del PP.  
 
Com a representant del PP, per tant per donar veu a totes aquelles persones que diu que 
representa aquest regidor, val a dir que no ha assistit a cap de les dos convocatòries anteriors 
al redactat de l’ordenança, en el que quedava clara en el redactat de la convocatòria, que eren 
per temptejar la interpretació i el redactat de l’ordenança i buscar un text de consens i també 
és demanava en la mateixa convocatòria, que la tenim aquí,  que “com a representat del grup 
municipal, feu extensiu l’esborrany d’aquesta ordenança a tot el vostre grup municipal i en 
puguem tenir una trobada"…, i per tant trobar-nos després, trobada que mai va existir… i 



 

11 
 

suposo que el tràfic d’informació a totes aquelles persones que ens diu que representes 
tampoc va existir…  
 
Com a representat del PP a part de no assistir a cap de les reunions, on suposadament havia 
de representar als seus, per elaborar el text de l'ordenança, no va ni tants sols justificar la 
seva absència, per tant creiem, que molt interès tampoc en deu tenir amb aquesta ordenança. 
Però aquest poc interès disfressat d’una suposada “representació popular” era tant sols un 
motiu de bloqueig. Per tant l’únic que busca el representat del PP presentant una al·legació 
sense contingut, és bloquejar-la, més que voler-la enriquir. 
 
A part de les dos convocatoris anteriors a la d’ordenança de Participació, el regidor del PP a 
posterior de la presentació de l’al·legació amorfa, ha estat convocat 4 cops més des de la 
Regidoria de Participació, per tal de com deien les cartes de convocatòria “tractar l’al·legació 
presentada…”. 4 convocatòries més, convocades ens diferents dies de la setmana i diferents 
hores, a les que el regidor del PP tampoc hi ha assistit, ni n’ha justificat la seua absència. 
 
Per tant ens trobem davant un bloqueig polític que respon al pacte d’oposició dels grups 
municipals de PP-CDC, un bloqueig i xantatge el que vivim dia a dia l’equip de govern, i que 
representa encara avui, els tics de la vella política. 
 
L'ordenança a la que el regidor del PP hi ha presentat aquesta al·legació sense criteri tècnic 
algun, és una ordenança que ni tants sols ens pertany com a grup municipal de Bell-lloc es 
Mou, o com equip de govern, és una ordenança que pertany al poble, ja que ha estat ell, el 
comitè redactor de l’ordenança i les entitats locals, qui l’ha parit íntegrament i a la que 
vosaltres PP i CDC hi heu mostrat indiferència sabent fins i tot, que podria ser, i és, una molt 
bona eina per fiscalitzar el govern local, i que després vau voler disfressar en un ROM de 
Copy.Paste ple d’irregularitats. 
 
Una llàstima no poder publicar definitivament aquesta ordenança, però considerem que per 
respecte a totes les persones que hi han dedicat temps i treball, ja sigui individualment o a 
traves de la representació de les seus entitats, i el conjunt de la població, dir-vos que com a 
grup municipal i com a govern continuarem tenint com a guia, i continuarem utilitzant, com ho 
hem estat fent fins a dia d’avui, el document de l’ordenança de participació i el nostre codi ètic. 
 
Per tant nosaltres votarem favorablement. 
 
Sr. Carles Palau, Jo només et voldria fer un comentari Antonio, entenc la teva postura, cada 
un tenim les nostres, però el que no entenc és que et demostris contrari a aquesta ordenança 
i estàs a favor del ROM on hi ha un apartat de participació, un ROM que tu també has 
presentat. 
 
Sr. Antonio Rispa, hi ha moltes coses al ROM, no només el tema de l’ordenança i prou, però 
al ROM hi ha moltes mes coses. 
 
Sr. Carles Palau, la por que tens de que el poble tingui veu, també hi és al ROM. 
 
Sr. Antonio Rispa, això de que no m’hi he presentat, un dia vam parlar, i et vaig dir que no ho 
trobava bé, i et vaig dir que no vindria perquè no ho trobava bé, perquè pot crear discòrdies, 
des del meu punt de vista. Tu hem vas dir però home si està molt bé, uns veïns d’aquesta 
plaça diran nosaltres voldríem que arreglessin aquesta plaça, els altres una altra, llavors a 
aquells ho fan i als altres no ho fan, jo crec que hem de ser nosaltres els que hem de dirigir i 
intentar fer-ho bé. Perquè si ha de manar tot el poble a l’ajuntament, pot comportar 
controvèrsies, em sembla a mi, però això no depèn de jo, jo també ho he consultat als que 
m’han votat, entens, llavors no depèn de jo sol. 
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Sr. Carles Palau, llavors jo només et demano una cosa, la propera vegada que no vulguis 
venir a un reunió, pel motiu que sigui, avises, i llavors ja no et convocaríem mes vegades. 
 
Sr. Antonio Rispa, jo ja et vaig dir que no vindria, a ell el vaig trobar l’altre dia i li vaig dir que 
no vindria. A més a més ja vaig comentar des de el primer dia que no, perquè ja havia parlat 
amb els meus i ho havíem comentat i ja ho sabíeu, no cal perdre el temps si ho tinc clar, si 
tinc clara una cosa, no cal perdre el temps, no cal que hem convencin. 
 
Sr. David Folguera, una altra cosa Antonio, del que dius que si el poble ens ha de governar, o 
no, tot el que es consulta al poble acaba pesant pel ple, per tant el poder acaba sent del ple, 
per molt que consultis a la gent, el poble s’ha de consultar, i no només cada quatre anys. 
 
Sr. Rosa Buira, senyor alcalde, puc fer un comentari. 
 
Sr. Carles Palau, si si. 
 
Sra. Rosa Buira, bé, el senyor David ens ha parlat de bloqueig i de xantatge que fem els 
grups de l’oposició a l’equip de govern, doncs avui fa ben poqueta estona, hem pogut veure 
una mostra ben evident del tarannà democràtic de l’equip de govern, ha aprovat les actes per 
imposició, depreciant les a més a més el dret que tenen tots els ciutadans a estar informats 
de la mateixa manera, per tant parlem de xantatge i podríem parlar d’imposicions. 
 
Sr. David Folguera, podríem parlar molt de xantatge, i no es imposició, si les normes diuen 
que s’ha de portar el redactat i després debatir-lo aquí, doncs es així. 
 
Sr. Antonio Rispa, vam quedar que seria literalment el que es diu, i no es fa, i això ho heu dit 
cinquanta vegades. 
 
Sr. Miquel Campàs, en principi el poble, si les coses que es parlen aquí al ple, si després 
resulta que a l’acta del ple, posem el que ens dona la gana, no serveix de res, del ple fem 
l’acta i resumin el que ens interessa, per tant, no anem bé. 
 
Sr. David Folguera, si no les tinguessa be portaria els punts redactats. 
 
Sr. Miquel Campas, ja els hem portat i no ha servit de res. 
 
Sr. Carles Palau, no els heu portat. 
 
Sr. Miquel Campàs, no hem portat les paraules exactes, però tu estem dient. 
 
Sr. Ramon Consola, són ganes de fer-ho. 
 
Sr. Rosa Buira, voluntat i ganes. 
 
 
Votacions  
 
Es sotmet a votació la proposta la qual es rebutjada per 5 vots a favor del grup municipal de 
BM-AM, 5 vots en contra del grup municipal CDC i 1 vot en contra del grup municipal del PPC. 
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3-. ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS 
LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05).  
 
 
Antecedents.-  
 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 
6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte 
de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats en sessió de la  Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent 
detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA 
ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL 
FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: 
Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització 
efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016. 
 
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte 
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de 
l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva 
Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) 
de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a 
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a 
la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la 
licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de 
conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents 
contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica 
entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.  
 
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil 
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric, 
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  
 
4.- Antecedents de l’entitat. Actualment l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell té contractat el 
subministrament elèctric amb l’empresa ENDESA. Donat que el preu establert en el contracte 
vigent és superior a altres ofertes del mercat, inclosa la de la mateixa empresa, s’ha cregut 
convenient canviar el contracte actual per un de nou amb millors condicions econòmiques per 
l’Ajuntament. L’any 2015 ja es van fer adaptacions de la potencia contractada per ajustar-la al 
màxim a les necessitats reals. 
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En el quadre adjunt es pot veure la comparativa de les ofertes i la millora en la presentada per 
l’ACM. A l’estalvi a tenir en compte del preu per KW, s’hi ha de sumar la part corresponent al 
servei de gestió preferent que representa 8.75€/mes per contracte i que en l’actual proposta 
no s’ha de pagar. 

 
 
 

€/KWH preu ACM oferta ENDESA preu actual

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3

3,0A 0,097098 0,083098 0,055458 0,098507 0,084094 0,55534 0,122773 0,098202 0,069108

2,1A   0,128298   0,131407 0,147989

2,1DHA 0,150298   0,072198 0,155969 0,073937 0,172124   0,08592

2,0A   0,112158   0,140711 0,1393477

2,0DHA 0,136573   0,056843 0,167813 0,076426 0,166578   0,080164
 

 
 
A l’estalvi econòmic, s’hi ha de sumar l’estalvi en el procés de licitació i adjudicació del 
contracte que representa l’adhesió al conveni de l’ACM, la suma de tots aquests aspectes fa 
necessari i idoni apostar per aquesta formula.  
 
 
Fonaments de Dret.- 
 
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per 
acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05). 
 
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència 
del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que 
regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1). 
 
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a 
l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim 
de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.  
 
Quart.- 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.  
 
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, i aquest aprova per 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, per 5 vots a favor del grup 
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municipal BM-AM, 1 vot a favor del grup municipal de CDC i 5 abstencions del grup municipal 
de CDC, l’adopció dels següents,  
 

ACORDS: 
 
Primer.- Que el municipi de Bell-lloc d’Urgell s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) 
de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 
31 de desembre de 2017, d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques 
especificades per lots i tarifes: 

 
Preus terme d’energia: 

 
 
 

Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 
 

Baixa 
tensió: 

Tarifa/període 
Preu 

Adjudicat 
€/MWh

Sublot BT1 2.0A 112,158 

Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573 

Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843 

Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3 

Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3 

Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7 

Sublot BT7 2.1A 128,298 

Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298 

Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198 

Sublot 
BT10 

2.1DHSP1 150,298 

Sublot 
BT11 

2.1DHSP2 79,398 

Sublot 
BT12 

2.1DHSP3 64,898 

Sublot 
BT13 

3.0AP1 97,098 

Sublot 
BT14 

3.0AP2 83,098 

Sublot 
BT15 

3.0AP3 55,458 

 
 
 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
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Alta tensió: Tarifa/període 
Preu Adjudicat 

€/MWh

Sublot AT1 3.1AP1 86,409 

Sublot AT2 3.1AP2 78,578 

Sublot AT3 3.1AP3 60,419 

Sublot AT4 6.1AP1 102,467 

Sublot AT5 6.1AP2 85,326 

Sublot AT6 6.1AP3 78,542 

Sublot AT7 6.1AP4 68,951 

Sublot AT8 6.1AP5 62,489 

Sublot AT9 6.1AP6 53,382 
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Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de 
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1). 
 
 
Preus del terme de potència: 
 

Baixa 
tensió  

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   

2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 DHA 44,444710   

2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,43733016,291555

 

Alta tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,58665414,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, de 31 de 
gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre 
(BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  
 
Segon.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU. -
empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica-, que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2017, a càrrec de l'aplicació 
pressupostària 9200.22100 i 9200.22108, denominada energia elèctrica enllumenat públic i 
edificis, respectivament. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer 
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-
10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
  
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú. 
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Intervencions  
 
Sr. Carles Palau, si em permeteu, començaré a llegir per la segona fulla, punt número 4. 
 
Sr. Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa. 
 
Sr. Antonio Rispa, em sembla que votaré a favor, perquè si ho heu mirat i es un bé pel poble, 
perquè costa menys, tinc la confiança que ho heu mirat bé, si és un estalvi pel poble, votaré a 
favor. Ho trobo molt bé, és una cosa que està molt bé. 
 
Sr. Carles Palau, gràcies, grup de convergència. 
 
Sra. Rosa Buira, nosaltres creiem que signar o no aquesta contracte, es una decisió que heu de 
prendre l’equip de govern, per tant forma parta de les vostres tasques de gestió, nosaltres en 
aquest cas res a dir, cada un ho gestiona de la seva manera, a més tampoc volem que una 
vegada més se’ns acusi de que no us deixem treballar. Nosaltres ens abstindrem, només 
comentar que com és habitual en la dinàmica de l’equip de govern, anem una mica acurats de 
temps, el contracte és per un any, el contracte, com ens ha llegit el senyor alcalde, comença la 
seva vigència l’1 de gener, estem a 28 de març, per tant ja només queden nou mesos d’aquest 
contracte en vigència, potser caldria anar pensant ja en el proper contracte del 2018. 
 
Sr. Carles Palau, molt bé, gràcies. 
 
Sr. David Folguera, poca cosa a afegir, es tracta de canviar el contracte que l’Ajuntament té amb 
l’empresa subministradora de llum, per un conveni amb la central de compres de l’Associació 
Catalana de Municipis, i així tenir unes millors condicions econòmiques, i per tant preveure un 
estalvi de diners importants per a les arques municipals, com podem observar en el quadre de 
preus. A part de l’estalvi econòmic el fet d’adherir-nos a la central de compres de l’Associació de 
Catalana de Municipis, fa que no haguem de destinar de moment, recursos humans en un 
procés de licitació, que haurà de ser proper, i adjudicació de contractes, per tant és sens dubte la 
millor opció temporal que tenim fins al moment. 
 
 
Votacions  
 
Es sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la Corporació (5 vots a favor del grup municipal de BM-AM, 1 vot a favor del grup 
municipal del PPC i 5 abstencions del grup municipal de CDC). 
 
 
 
4- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I DELS ACORDS DE LES JUNTES DE 
GOVERN. 
 
Atès que en l’anterior Ple  va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim 
d’aquests Decrets el 276/2016. 

 
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 277/2016 fins al núm. 313/2016 ambdós inclosos i del 
núm. 2017/0001 fins al núm. 2017/0075 ambdós inclosos. S’adjunta annex. 
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ANNEX
Nº DECRET DATA ASSUMPTE

277/2016 25/11/2016 CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI DE 1/12/2016

278/2016 28/11/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/081)

279/2016 29/11/2016 TRÀMIT D'AUDIÈNCIA REVOCACIÓ SUBVENCIÓ INSTITUT CATALÀ DE LA DONA

280/2016 30/11/2016 APROVACIÓ NÓMINES MES DE NOVEMBRE

281/2016 30/11/2016 APROVACIÓ NÓMINES I DIETES DE MARÇ A NOVEMBRE 2016 CÀRRECS ELECTES

282/2016 30/11/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/084)

283/2016 30/11/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/085)

284/2016 30/11/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/086)

285/2016 30/11/2016 ADJUDICACIÓ DESPATX INCUBADORA

286/2016 30/11/2016 BAIXA REBUTS PENDENTS PER CANVI DE TITULAR

287/2016 02/12/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/083)

288/2016 02/12/2016 REQUERIMENT DOCUMENTACÍO LICITADOR CULTURAL

289/2016 02/12/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/082)

290/2016 02/12/2016 DELEGACIÓ SIGNATURA

291/2016 14/12/2016 APROVACIÓ PLA SEGURETAT OBRA NÍNXOLS CEMENTIRI

292/2016 13/12/2016 BAIXA REBUTS PENDENTS CEMENTIRI PER MANCA DE DADES PER EXIGIR EL  SEU PAGAMENT

293/2016 13/12/2016 CANVI DE NOM DE NÍNXOL

294/2016 14/12/2016 FORMALITZACIÓ CONTRACTE CULTURAL

295/2016 16/12/2016 RECONEIXEMENT OBLIGACONS DEL 16 AL 30 DE NOVEMBRE DE 2016, PER APROVACIÓ FACTURES REBUDES

296/2016 16/12/2016 RELACIÓ DE PAGAMENT DE FACTURES 

297/2016 16/12/2016 APROVACIÓ PAGAMENT NÒMINES, PAGA EXTRA DE NADAL

298/2016 16/12/2016 CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN 20/12/2016

299/2016 19/12/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 2016/087)

300/2016 19/12/2016 AUTORITZACIÓ PAGAMENT (ORGANITZACIÓ CAVALCADA DE REIS)

301/2016 20/12/2016 RESOLUCIÓ D'UN DECURS D'ALÇADA CONTRA L'ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PROCÉS SELECTIU LLAR D'INFANTS

302/2016 22/12/2016 BAIXES INSCRIPCIÓ INDEGUDA PADRÓ D'HABITANTS

303/2016 22/12/2016 ABONAMENT INDEMNITZACIONS TRIBUNAL QUALIFICADOR PROCÉS DE SELECCIÓ LLAR D'INFANTS

304/2016 22/12/2016 CONTRACTACIÓ PERSONAL PARC DE NADAL 2016

305/2016 22/12/2016 ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS

306/2016 29/12/2016 APROVACIÓ DE NÒMINES

307/2016 29/12/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA  (EXP. 2016/088)

308/2016 29/12/2016 LLICÈNCIA DRETS DE CONNEXIÓ AIGUA I CLAVEGUERAM (EXP. 2016/011)

309/2016 29/12/2016 RECONEIXEMENT OBLIGACIONS DEL 01 AL 29 DE DESEMBRE DE 2016, PER APROVACIÓ FACTURES REBUDES

310/2016 29/12/2016 RECONEIXEMENT OBLIGACIONS DEL 01 AL 29 DE DESEMBRE DE 2016, PER APROVACIÓ FACTURES REBUDES

311/2016 29/12/2016 RELACIÓ DE PAGAMENT DE FACTURES 

312/2016 29/12/2016 DELEGACIÓ SIGNATURA

313/2016 30/12/2016 RECONEIXEMENT OBLIGACIONS  PER APROVACIÓ FACTURES REBUDES  
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2. DECRETS 2017 2017-0001 [DECRET - 001 DESISTIMENT 
OBRES] (9XXPCH4JPGYKXG97SYCSYRJRR) 

3. DECRETS 2017 2017-0002 [DECRET - 002 DEVOLUCIÓ INGRESSOS 
INDEGUTS] (6WJAZPE4PXLTFZMQYPHX5SAL5) 

4. DECRETS 2017 2017-0003 [DECRET - 003 
OBRES] (LL5M2ASETZD9X6JM3DNTT3T4H) 

5. DECRETS 2017 2017-0004 [DECRET RESOLUCIO RENOVACIO O 
CADUCITAT] (4QYQFDQJDQPE73YS7NW2662LW) 

6. DECRETS 2017 2017-0005 [DECRET - CESSIÓ OBLIGATÒRIA I 
GRATUÏTA TERRENYS SR. TORNE TEIXIDO] 
(9XXCZELC7QHEGH4RZTZD3K99Q) 

7. DECRETS 2017 2017-0006 [DECRET - CONVOCATÒRIA 
JG] (AXLNTZXYX3NQHJMFY62YAEYWR) 

8. DECRETS 2017 2017-0007 [DECRET SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA DIPUATCIÓ 
CAMINS  (AKTRN7GM6PTKR9KXJ4M6RCA94) 

9. DECRETS 2017 2017-0008 [DECRET - RECTIFICACIÓ ERRADA 
MATERIAL CESSIÓ TERRENYS SU] (75RE2LK2GYQ9PZW3MZ9NDJXGF) 

10. DECRETS 2017 2017-0009 [DECRET LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 
2017/001) 

11. DECRETS 2017 2017-0010 [DECRET LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 
2017/002) (EXP.(96W6MZHKCFHQWTHXRFWSYQMF9) 

12. DECRETS 2017 2017/0011    DECRET LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 
2017/003) 

13. DECRETS 2017 2017-0012 [DECRET - PLE 
EXTRAORDINARI] (C2C5432HKMKRY6NFJGN3GNCPC) 

14. DECRETS 2017 2017-0013 [DECRET CANVI TITULAR 
NÍNXOL] (5QGHQD2W95XHTM4A9E7AFTEL6) 

15. DECRETS 2017 2017-0014 [DECRET - SOL. MEMÒRIA 
VALORADA] (32LRYNY6FTHGFTPX6JNNCPWKM) 

16. DECRETS 2017 2017-0015 [DECRET - prorroga pressupostaria] 
(7J39NP2KSQ7GAE7L6NSK22Z6H) 

17. DECRETS 2017 2017-0016 [DECRET_EDIFICACIO I 
URBANTIZACIO SIMULTÀNIA]    (9XM5QW5XN4DJK3ZKFXEH5QPAM) 

18. DECRETS 2017 2017-0017 [DECRET - PAGAMENT 
NOMINES] (5GTPSF7JAQ5GG3PMS3REA3NAF) 

19. DECRETS 2017 2017-0018 [DECRET - APROVACIÓ CERTIFICACIO 
OBRA NINXOLS CEMENTIRI] (6E4NNRHS2EDTNHDN6WG5GSFAD) 

20. DECRETS 2017 2017-0019 [DECRET CANVI TITULAR 
NÍNXOL] (9DM3X3TLWWRHEYFWENLPT9X7N) 

21. DECRETS 2017 2017-0020 [DECRET CANVI TITULAR 
NÍNXOL] (65WZ4H4EKPKP6S6M7PW6JKXX2) 

22. DECRETS 2017 2017-0021 [DECRET - OBLIGACIONS] 
(7MMAYTLKSHN3Q6Y7GTEM9Y244) 

23. DECRETS 2017 2017-0022 [4. DECRET - APROVACIO 
TRANSFERENCIES DE CREDIT] (CDKQ7EFYJWQXCTZMMA37LPT4Y) 

24. DECRETS 2017 2017-0023 [DECRET - CONVOCATÒRIA JG] 
(9M4S5TGKDQ4WSZ4T95KNYTKER)  
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2. DECRETS 2017 2017-0024 [DECRET RESOLUCIÓ AL ·LEGACIONS  LLICÈNCIA 

URBANÍSTICA EN SÒL NO URBANITZABEL.(5WQPSYKMRNQ23HK7N327HNQHY) 
 
3. DECRETS 2017 2017-0025 [DECRET – SOL·LICITUD REGISTRE 

PUBLIC CONTRACTES] (9LC6Y7X7H2R65CZWKPYDJYF2F) 
4. DECRETS 2017 2017-0026 [DECRET - APROVACIÓ DEFINITIVA ESTATUTS I 

BASES D'ACTUACIÓ PAU 16 CAN FOLGUERA] (4R9ZMN6E7EAR4L7M4FHJLXYJ7) 
5. DECRETS 2017 2017-0027 [DECRET BAIXA REBUT I NOVALIQUIDACIÓ 3/2017 

(YJA6DAF4NT226Y2R3DGDSD97Z) 
6. DECRETS 2017 2017-0028 [DECRET BAIXA REBUT I NOVA LIQUIDACIÓ DE LA 

TAXA D’ESCOMBRARIES PER CANVI DE TITULAR (2/2017) 
7. DECRETS 2017 2017-0029 [DECRET - OBLIGACIONS_2]  

(5HZPQMZZAD2LRZ2F4L6W74AZA) 
8. DECRETS 2017 2017-0030 [DECRET - APROVACIÓ PADRONS 

2017] (4RZLDD65YH4R3ZTMZDXMYTPFS) 
9. DECRETS 2017 2017-0031 [DECRET PAGAMENTS] 

(55CP6YFLP7CHZ3JJC95M7L732) 
10. DECRETS 2017 2017-0032 [DECRET - SOL. MEMÒRIA VALORADA 

PAS VIANANTS]   (455M4C6XE4KZNZCN56F9YNRJ2) 
11. DECRETS 2017 2017-0033 [DECRET - PAGAMENTS REC. EXTRAJUDICIAL 

1_2017] (9T933NHLAFQ9EPEP4W935NHTA) 
12. DECRETS 2017 2017-0034 [DECRET LLICÈNCIA  URBANÍTICA (EXP. 

2017/004) (35YW4KDM2F96799FEFW5WXHL2) 
13. DECRETS 2017 2017-0035 [DECRET - PAGAMENTS] 

(6GGJ769QAZ42XF9W3GGTD6ZJK) 
14. DECRETS 2017 2017-0036 [DECRET LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 

2017/007) (9A4KDF6QJEQPJ275TZ7TGFAZK) 
15. DECRETS 2017 2017-0037 [DECRET LLICÈNCIA URBANIÍSTICA (EXP. 

2016/074) (7RZ6EJSE2TNXGGSH26W96G4JQ) 
16. DECRETS 2017 2017-0038 [DECRET CANVI TITULAR 

NÍNXOL] (7XXD9XSCC74JE7K2235NRYMW9) 
17. DECRETS 2017 2017-0039 [DECRET - Subvenció Diputació de Lleida 

SAI] (WD5JFZEMATQL3D3JLHWAKJD63) 
18. DECRETS 2017 2017-0040 [DECRET - PAGAMENT 

NOMINES_CE] (AZNNR72AMEMW55NWMZ5675PXJ) 
19. DECRETS 2017 2017-0041 [2. DECRET LLICENCIA AIGUA I 

CLAVEGUERAM] (32REHQWRWKEH6E7WNZP2NA9CZ) 
20. DECRETS 2017 2017-0042 [6. DECRET BAIXES PADRÓ 

INCLUSIÓ INDEGUDA RESOLUCIÓ EXPEDIENT] 
(TK3FDHLH3RAEWJX37AR33TP23) 

21. DECRETS 2017 2017-0043 [DECRET BAIXA REBUT I NOVA LIQUIDACIÓ PER 
CANVI DE TITULAR (4/2017) (9CF273GK2XD425P7GANA55A3D) 

22. DECRETS 2017 2017-0044 [DECRET BAIXA REBUT I NOVA LIQUIDACIÓ 
(3/2017) (7MDZ5PZZ4QKJY6LNHR4T6NENK) 

23. DECRETS 2017 2017-0045 [DECRET - 
CONVOCATÒRIA JG] (AQPZ9KACEAYAJYJDTPSFSAH95) 

24. DECRETS 2017 2017-0046 [DECRET - INICI RENOVACIO O CADUCITAT 
PADRÓ HABITANTS]   (6KH77TWTPMHKM9HGJHNSZN4FC) 

25. DECRETS 2017 2017-0047 [DECRET LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 
2017/010) (566ESJLGWR52CGTRE3WCMH6NH) 

26. DECRETS 2017 2017-0048 [DECRET LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 
2017008) (32YQX7JA4G5C2DZGEDZDYLN5J) 

27. DECRETS 2017 2017-0049 [DECRET - R CA 50-2017]   
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2. DECRETS 2017 2017-0050 [DECRET - OBLIGACIONS 
GENER] (3XQQPNHGW3K4HFHYSAW2GL4NW) 

3. DECRETS 2017 2017-0051 [DECRET - PAGAMENT 
NOMINES] (7KTP6PS3NCKHN75T7HL42YDC3) 

4. DECRETS 2017 2017-0052 [DECRET LLICÈNCIA URBANÍSTICA(EXP. 
2017/016)(WKZJTDRLMS3DXW7KW4CXMMNM5) 

5. DECRETS 2017 2017-0053 [DECRET - COMPRA SEIENTS 
PAVELLÓ] (NGC9J9PRJXXMYH2HPY5NGCD4Y) 

6. DECRETS 2017 2017-0054 [DECRET - PROJECTE SERVEIS 
TÈCNICS] (9LKAE3CTC9GLXM4DM6MRNYXYY) 

7. DECRETS 2017 2017-0055 [DECRET LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 
2017/013)(7ZFXDHTP2Z5EYEHAGQT6CD6HA) 

8. DECRETS 2017 2017-0056 [DECRET CANVI TITULAR NÍNXOL] 
(SLE3C2NZ77KLJM4M7QHDJG7XM) 

9. DECRETS 2017 2017-0057 [DECRET - PLA MILLORA URBANA PMU-
10] (AW2HEEAZZ3AMFDNWFD5692FEQ) 

10. DECRETS 2017 2017-0058 [DECRET - PAGAMENTS 
GENER] (ARJQZEFMQK5ZZMLHZRSMXJRXE) 

11. DECRETS 2017 2017-0059 [DECRET - FAMILESPI GRUP, 
S.L.] (AX4QGTP5DWWG9Y5GCTJ9XWTE5) 

12. DECRETS 2017 2017-0060 [DECRET - PLE 
EXTRAORDINARI] (6L5ELHYG3FZPTD77MD56TK2LY) 

13. DECRETS 2017 2017-0061 [DECRET BAIXA REBUT ESCOMBRARIES  I NOVA 
LIQUIDACIÓ CANVI TITULAR (5/2017) (9R9JHK7MCDL59SGC36APA3QZ6) 

14. DECRETS 2017 2017-0062 [DECRET LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 
2017/014) (6RRRKWZTREKLLLCM3J6Q6GSFC) 

15. DECRETS 2017 2017-0063 [DECRET_LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 
2017/015] (7RGCP6H3LPQN5Q7E5SEZ5WNFC) 

16. DECRETS 2017 2017-0064 [DECRET - RESOLUCIO 
RENOVACIO PADRÓ NO COMUNITARIS] 
(AX5DHSRXWL9S3YL55CKGPTXAN) 

17. DECRETS 2017 2017-0065 [DECRET LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXP. 
2017/011) (63SAJ6ZZW5XPCXKRFMNNM9FXG) 

18. DECRETS 2017 2017-0066 [DECRET - OBLIGACIONS 
FEBRER] (9AZAJ95T2CAHTZZWQPTNGJNH6) 

19. DECRETS 2017 2017-0067 [3- DECRET CONTRACTAR LA REDACCIÓ PAESC] 
(6EK9G6MG9RDKFYLTXSPHL6WAY) 

20. DECRETS 2017 2017-0068 [DECRET - OBLIGACIONS 
LICEU] (7C45FQTYL56PYCYKFDCK3RG6Q) 

21. DECRETS 2017 2017-0069 [DECRET - pla pressupostari 2018-
2020] (35H3KYWL5H3MC24J3HF75MTEH) 

22. DECRETS 2017 2017-0070 [DECRET LLICÈNCIA URBANÍSTICA EXP. 
2017/017 (4K2S7DYD5C9RTTAGDE2DPYRQE) 

23. DECRETS 2017 2017-0071 [DECRET - PAGAMENTS 
FEBRER] (4KKYDWP9E759SCASSL4H99ZGR) 

24. DECRETS 2017 2017-0072 [DECRET - 
CONVOCATÒRIA JG] (4Q6JLEE7QGDGXNQTWWLQYCXF7) 

25. DECRETS 2017 2017-0073 [DECRET - R CA 87-
2017] (9YDSCQ922LTZ43EDZC5SAYN2K) 

26. DECRETS 2017 2017-0074 [DECRET_DESISTIMENT LLICÈNCIA OBRES EXP 
2015/023] (374MYLKEZD7SEWPQAJFZXCZLH) 

DECRETS 2017 2017-0075 [DECRET LLICÈNCIA URBANÍSTICA  EXP. 2017/021 
(AD9XDKMHSQSNSM2LYZY4ZSHCR)   
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Donar compte de les Actes de la Junta de Govern i dels acords adoptats de data:, 15/11/2016, 
20/12/2016, 17/01/2017, 07/02/2017 i 21/02/2017. S’adjunta annex. 
 

ANNEX JUNTES DE GOVERN

DATA ACORDS

15/11/2016 RESOLUCIÓ DEFINITIVA REVISIÓ PERIÒDICA LLICÈNCIA ACTIVITAT BOGASOL SA

(16/2016) PROPOSTA DE RESOLUCIÓ ATORGAMENT TARJETA APARCAMENT INDIVIDUAL EXP. 0069/0756b

20/12/2016 CANVI DE TITULAR D'UNA LLICÈNCIA D'ACTIVITAT RAMADERA BOVINA A FAVOR DE CARNE BORRELL SCP

(17/2016) LLICÈNCIA ACTIVITAT  VENDA AMBULANT XURRERIA EVELYN I

LLICÈNCIA ACTIVITAT  VENDA AMBULANT XURRERIA EVELYN II

LLICÈNCIA ACTIVITAT  VENDA AMBULANT XURRERIA MARY

ASSIGNAR COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL EDCADORES DE LA LLAR D'INFANTS

RATIFICACIÓ DECRET AMB ADEQÜACIO DE L'ACTIVITAT PRODUCTIVA DEL  SR. JAUME SOBREVALS

17/01/2017 INFORMES DE SERVEIS I COMUNICACIONS

(01/2017)

07/02/2017 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ ATORGAMENT TARJETA APARCAMENT INDIVIDUAL EXP.00004/6501V

(2/2017) DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 478/2016 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 LLEIDA

21/02/2017 INFORMES DE SERVEIS I COMUNICACIONS

(3/2017)  
 
 
Intervencions  
 
Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa. 
 
Sr. Antonio Rispa, res a dir. 
 
Sr. Carles Palau, grup de convergència. 
 
Sra. Rosa Buira, res a comentar. 
 
Sr. Carles Palau, David. 
 
Sr. David Folguera, res. 
 
Sr. Carles Palau, d’acord es dona compte dels decrets. 
 
El Ple és dona per assabentat del decrets d’alcaldia i dels acords de junta de govern local.  
 
 
 
5- Donar compte de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: informes 
trimestrals de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors 4t 
trimestre 2016  
 
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.  
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Per tant, s’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb el Reial Decret Llei 
4/2012, de 24 de febrer, resultant-ne el següent detall resum: QUART TRIMESTRE 2016:  
 
Pagaments realitzats en el trimestre:  211.581,21 € 
 
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 100.260,96 € 
 
Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell  
equivalent al quart trimestre de 2016, entenent-se com una magnitud definida al Reial Decret  
635/2014, de 25 de juliol.  
 
El període mig de pagament 4t. TRIM. 2016:  8,51 dies 
 
Intervencions  
 
Sr. Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa. 
 
Sr. Antonio Rispa, res a dir. 
 
Sr. Carles Palau, Convergència. 
 
Sr. Miquel Campas, si em permet, segons aquest informe el 4t trimestre del 2016, es van fer uns 
pagaments de 211.581,21 €, com diu vostè, i han quedat pendents pel primer trimestre d’aquest 
any de 100.260,96 €, de pagaments pendents de l’any passat, és correcte no?, per tant estem 
arrastrant un deute de 100.260,96 € en pagaments pendents. 
 
Sr. Carles Palau, no. Això son les factures que entren a partir del 20 ó 25 de desembre, i a 31 de 
desembre encara no les hem pogut pagar i s’han pagat durant la primera quinzena de gener, 
corresponents al pressupost del 2016, però clar tu quan fas el càlcul dels pagaments fets al 
trimestre, ho has de fer a 31, i les factures que van entrar la segona quinzena, com que les 
paguen durant la quinzena del gener, son aquestes pendents de pagament. Ho dic bé? 
 
Sra. Elena Bergés, si. 
 
Sr. Miquel Campas, i llavors estan pendents de pagar, i estan al pressupost d’aquest any. 
 
Sr. Carles Palau, no són del pressupost de l’any passat. A dia 1 de gener estaven pendents de 
pagar, perquè ja no entren al càlcul del 4t trimestre del 2016, però ara estan pagades. 
 
Sr. Ramon Consola, però afecten al pressupost del 2016. 
 
Sr. Carles Palau, si. 
 
Sra. Elena Bergés, l’aprovació de la factura es del 2016, el pagament es crea al gener del 2017. 
 
Sr. Ramon Consola, i l’afectació al pressupost? 
 
Sra. Elena Bergés, al 2016. 
 
Sr. Carles Palau, ara m’has plantejat un dubte, aquí hi ha aquelles que vam fer l’aprovació 
extrajudicial de crèdit que vam aprovar a l’altre ple. 
 
Sra. Elena Bergés, podria ser. 
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Sra. Rosa Buira, llavors una part quedaria al pressupost del 2017. 
 
Sr. Carles Palau, la part de l’extrajudicial de crèdit, si, entenc que deuen estar incloses en 
aquests cent mil, i aquelles van al 2017. 
 
Sr. Miquel Campàs, vostè diu que paguen a una mitjana de 8,51 dies. 
 
Sr. Carles Palau, segons el trimestre, aquest trimestre en concret si. 
 
Sr. Miquel Campàs, però clar si ara diu que hi ha unes factures que estan passades a aquest any 
i no s’han pagat, llavors no són 8 dies, són més. 
 
Sr. Carles Palau, no, però és la mitjana. Tu agafes la mitja de totes les que pagues en aquest 
trimestre, hi ha algunes que estaràs 30 dies a pagar i les altres que com les entres ahir i avui fas 
el pagament seran un dia. La mitjana et surt aquest 8,51. Si no m’equivoco ara estem pagant 
cada quinze dies. 
 
Sra. Elena Bergés, cada 20. 
 
Sr. Carles Palau, cada 20 dies. 
 
Sr. Miquel Campàs, llavors una pregunta, al tancament de l’any 2015, l’equip anterior de govern, 
va deixar un romanent de 190.000 €, que hi es, com està? 
 
Sr. Carles Palau, em sembla que hi és i sobrat. 
 
Sra. Elena Bergés, encara no hem liquidat. 
 
Sr. Carles Palau, però pel que dedueixo de les dades que tinc jo, però evidentment no soc tècnic, 
més que passats dels 190.000 € que es van deixar al tancament de l’any anterior. 
 
Sr. Miquel Campàs, el tancament del 2016 no el tenim fet encara. 
 
Sr. Carles Palau, no. 
 
Sr. Miquel Campàs, per saber si hi ha un superàvit. 
 
Sr. Carles Palau, encara no. 
 
El Ple es dona per assabentat dels informes trimestrals del Període Mig de Pagament a 
Proveïdors.  
 
 
 
6- Moció per a un desenvolupament rural sostenible, integral i integrador. 
 
 



 

26 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 
 

 



 

28 
 

 



 

29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 
 

 



 

32 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 
 

Intervencions  
 
Sr. Carles Palau, faré una mica de resum del que va aquesta moció, es una moció que ens ha 
arribat a través del Consell Comarcal, i es una moció presentada pel grup ARCA, el grup ARCA 
es un conjunt de grups d’acció local Leader de Catalunya, un dels quals i l’Associació Leader de 
Ponent, on estem incorporats tots els del Pla d’Urgell, i es en resposta a una proposta. 
 
Es una proposta de llei, presentada per, si no em falla la memòria, els partits de Catalunya si que 
es pot, Ciutadans, PSC i PP, sobre una llei que ja està en funcionament, i si tirés endavant 
aquesta proposta provocaria uns problemes amb els plans de desenvolupament local i totes les 
ajudes que representen. 
 
Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa. 
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Sr. Antonio Rispa, ho veig complicat això. 
 
Sr. Carles Palau, grup de Convergència vol dir algo. 
 
Sr. Ramon Consola, jo com a pagès tinc el cor partit, perquè clar afecta a la PAC, tot això els 
PDR venen de la política agrària rural, això depèn del segon pilar, que com han dit del 
desenvolupament a les zones rurals, aquí estem parlant de la economia de segons sectors, es a 
dir no del primari, sinó del segon, son petites industries que es poden instal·lar en món rural. Si, 
no se si ho sabeu, els sindicats estan en contra d’això, estan pressionant al govern, per això el 
govern, aquí estem dient que el govern retiri aquesta llei, els sindicats agraris avui han entrat en 
un punt complicat de l’agricultura, per part de Brussel·les s’han retallat els fondos, tots els PDR, 
també hauríem de partir de la base que els PDR quan es van instaurar a Brussel·les, el grup que 
ho va instaurar era per polítiques de creixement en països no desenvolupats o en zones no 
desenvolupades, a Espanya va tenir una època, que era una zona no desenvolupada, dins 
Espanya es va partir en dos zones, perquè Catalunya va créixer i per exemple Extremadura, 
segurament encara deu estar cobrant més diners, perquè es una zona buida, i a nosaltres ens 
estan castigant. 
 
Jo com que tinc el cor partit, votarem a favor perquè nosaltres també aquí a Bell-lloc vam apostar 
per això, vam fer una Incubadora d’Empreses, per motivar a la segona economia, perquè la gent 
pogués, que no marxés del territori, sinó que formar-los i motivar-los en aquestes idees, i que es 
quedessin aquí, es va fer el polígon encara que ara tenim el problema amb el conveni i suposo 
que ho solucionarem i es queixen des de Incasol i amb raó, vam fer això perquè la gent que no 
estigués a l’agricultura tingués la base de la indústria, però jo crec i a part de tot això, i ara 
aprofito, penso que les segones economies, lo que no haurien de fer es crear problemes a la 
primera economia, hem de partir de la base i ho hem de tenir tots clar, el món rural el primer pilar 
i el pal de pagès és l’agricultura, i a partir d’aquí han de venir els demés, lo de l’economia 
sostenible, de creixement sostenible, no he cregut mai en això, jo penso que això és una utopia, 
una cosa que creix mai és sostenible, quan creix desplaça als demés, qualsevol cosa que creix 
desplaça, i això en física encara es veu més. Potser Miquel, que ara es fica a riure, és així.  
 
Per tant, si aquí les industries, apostem i creixen, estan desplaçant a l’agricultura, no hi ha una 
normativa, en la qual, avui justament mentre estava dinant, no se si era a Castilla La Mancha o 
on era, un senyor per una campana, en un poble de 800 habitants, un senyor que una vegada al 
mes va al poble, ha hagut de parar el rellotge i haurà de pagar-li dos mil euros al senyor i pagar-li 
el judici. Llavors el problema que tenim es aquest. 
 
No obstant, votarem a favor, i et dic el perquè, nosaltres vam apostar per això, perquè entenem 
de que tal com està la situació econòmica, i com està el tema de l’agricultura perquè ara ens 
vindran uns anys bastant dolents, doncs com a mínim que es puguin assentar. Dubto també que 
la gent que estan a les ciutats, torni, crec que això és impensable, aquesta cosa que estan venen 
es impensable, tant a nivell agrícola com a nivell industrial, perquè normalment que passa, els 
serveis creen més serveis, i això on es fa, a les grans ciutats. Aquí estem dient de la fibra òptica, 
i algo més, i això es una aposta que hauria de fer el govern, les empreses si no hi ha massa 
crítica no ho faran. A dalt a la muntanya, el problema que tenen son els repetidors del poble, no 
hi ha mòbils. No obstant a això donarem suport a la moció. I volia explicar la part meva com a 
pagès. 
 
Sr. Carles Palau, David vols dir alguna cosa. 
 
Sr. David Folguera, entenc lo del cor partit, perquè nosaltres quan ens van presentar aquesta 
moció, ho vam consultar al partit, vam tenir dos versions, la del desenvolupament sostenible, 
però al final, és una moció que ens arriba des del consell comarcal, on ja es va aprovar per 
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unanimitat i que promou Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), que son els 11 
Grups d’Acció Local de Catalunya, i com a Bell-lloquins ens recau amb la Associació Leader de 
Ponent.  
 
És una moció que llegint-ne el seu contingut i com a ciutadans i ciutadanes de la Catalunya 
Rural, doncs no ens hi podem mostrar contraris més enllà del contingut pura i estrictament del 
desenvolupament rural sostenible, integral i integrador, però la moció respon a que al parlament 
hi ha una proposta de llei de foment de desenvolupament rural i sostenible en al programació i 
l’execució del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, 2014-2020 finançat per la 
unió europea.  
 
Una proposta de Llei proposada al parlament per CSQP, PSC,PP i C’s i que si prosperà, els 11 
grups d’acció Locals que formen l'ARCA, entre ells la Associació Leader es veuen abocats a 
desaparèixer, i és per això que estan promovent mocions arreu del territori. 
 
Per posar un petit exemple a nivell local, si la proposta de llei prosperes, els agricultors del nostre 
poble que estan en la fase de modernització del reg podrien perdre l’ajuda del fons europeu en 
properes extensions. Per tant hi votarem a favor. 
 
Sr. Ramon Consola, amb això discrepo bastant, el tema és el següent, s’han confós els termes, 
tot el que és modernització agrícola entra al primer pilar, per fer regs, per comprar maquinària, 
tecnologia, per modificar les instal·lacions, per la pressió que hi havia per l’agricultura americana. 
L’agricultura americana hi fica molta pressió a totes les demés, perquè allí es l’Estat que ajuda 
més de tot el món. Bé, l’Estat que ajuda més en tot el món és el japonès, ell no pressiona al món, 
sinó que és impenetrable el seu mercat, ho van tenir clar a la segona Guerra Mundial, els 
pagesos van protegir que el Japó es morís de gana, i això sempre ho han respectat i sempre els 
han protegit, és un país que paga molt cara l’alimentació però no deixa que ningú hi entri.  
 
En canvi als Estats Units són molt expansius, llavors Europa el que va fer va ser auto protegir-se 
i d’aquí ve. I d’aquí van sortir més rames que va ser quan el segon sector, les petites indústries 
que s’anessin muntant al món rural, perquè hi havia els països no desenvolupats, tenen un 
volum de pagesos massa elevat, Espanya quan vam entrar a la Comunitat teníem un 27 % a 
l’agricultura, quan la mitja que demanaven a Europa era el 3 %, que ara estem al 2’5, que va 
passar, que per diversificar això vam permetre. Ara s’ha arribat a un punt que Europa diu ho hem 
de destinar tot a l’alimentació, perquè retallem, els països no volen ficar més, a més tindrà el 
problema d’Anglaterra, que segurament seran uns quatre mil milions i ingressaran menys a 
Brussel·les, quedarà ressentit aquest sector. Tu dies dels Leader’s però quedarà ressentit, quin 
problema hi ha, corazon partido, els sindicats de lo mio no toques nada, clar si no toquen del 
primer pilar, estem en aquesta situació. 
 
Sr. Carles Palau, una cosa, el que jo tinc entès, la llei del PDR ja està aprovada des de l’any 14, i 
ara es una moció d’aquests partits, per modificar-la, i el que fem en aquesta moció és que 
aquesta modificació no es dugui a terme. 
 
Sr. Ramon Consola, si, és així. 
 
Sr. Carles Palau, semblava que la moció era contra la llei. 
 
Sr. Ramon Consola, no, està aprovada però ara el que demanen é, el tema és que el PDR ve de 
Brussel·les, són polítiques que tenen un poc marge. Per dir algo, jo sóc del sector de la fruita, i 
l’únic país d’Europa que la fruita i la verdura no cobra subvenció és aquí a Espanya. Tota Europa 
està cobrant, perquè hi ha uns petits marges que depenen de cada govern, aquí Madrid va 
apostar per continuar mantenint la subvenció a les oliveres, perquè els del sud van pressionar 
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molt, devien ser amics del ministre i vam pringar tots els demés, els valencians i els catalans. 
Aquests sons els petits marges que hi ha. 
 
Votacions  
 
Es sotmet a votació la moció, la qual s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres  
de la Corporació (5 vots a favor del grup  municipal BM-AM, 5 vots a favor del grup municipal 
CDC i 1 abstenció del grup municipal de PPC). 
 
 
 
5- PRECS I PREGUNTES  
 
Amb caràcter previ, el Sr. Carles Palau, abans de començar amb els precs i preguntes voldria 
comunicar en aquest ple la noticia que ens ha arribat aquests dies sobre el senyor Ramon Ortiz i 
Vallverdú, que va ser mestre aquí al poble de Bell-lloc durant molts anys, la seva filla ens ha 
comunicat que el passat novembre, la Generalitat de Catalunya va atorgar un diploma, el qual us 
llegeixo el document que m’ha enviat. 
 
“La Generalitat de Catalunya, en nom del poble català, ret homenatge solemne a Ramòn Ortiz i 
Vallverdú en reconeixement per la seva contribució a la causa de la llibertat i la democràcia 
durant la Guerra civil i la dictadura franquista. 
 
Sigui el seu compromís durant aquells anys de foscor exemple de generositat, dignitat, coratge i 
amor a la llibertat, a la democràcia i a Catalunya per a les generacions posteriors. Barcelona. 
2016. signa el document el M. Hble. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó President de la 
Generalitat de Catalunya  i l’Hble. Sr. Raül Romeva i Ruida. Conseller d’Afers Exteriors.  
 
És un diploma que ens ha fet arribar la filla, i he cregut convenient informar. 
 
 
Sr. Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa, en el tema dels precs i preguntes. 
 
Sr. Antoni Rispa. No. 
 
Sr. Carles Palau, grup de Convergència. 
 
Sr. Ramon Consola, si jo vull preguntar per una factura de l’Enric Cerqueda Secanell, de data 7 
de novembre 2016, amb entrada del 8 de novembre, la factura 9/2016, d’un import de 1.078,00 € 
de treballs agrícoles, i no sé, si es que tenim alguna finca en producció. Voldria saber quins 
treballs agrícoles ens ha fet. 
 
Sr. Carles Palau, feines, serveis. 
 
Sr. Ramon Consola, l’ajuntament treballs agrícoles, pot ser un servei, però treballs agrícoles, 
aquesta és la pregunta, la segona pregunta va dirigida a la secretària, volia fer-li una pregunta 
senyora secretària, si qualsevol ciutadà pot demanar una còpia d’una llicència d’obres o d’un 
informe de primera ocupació. 
 
Sra. Elena Bergés, els precs i preguntes no és competència meva i és dels membres de l’equip 
de govern i de la resta de membres, per tant, jo aquí no faig ni contesto precs ni preguntes. 
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Sr. Ramon Cònsola, perfecte, doncs retiro la pregunta i ja ho farem per escrit. Farem la pregunta 
i ho farem formalment. 
 
Sra. Rosa Buira, jo més que una pregunta volia fer un aclariment o un comentari, a l’últim ple el 
senyor alcalde em va dir que havia repetit més d’una vegada el fet de que heu remenat, heu 
mirat, heu remenat del dret i del revés, doncs només confirmar que si que realment ho penso i 
em mantinc en aquesta informació, o en aquest pensament; per exemple a la pàgina 12 de l’acta 
del dia 9 de març, el senyor alcalde deia que les actes dels plens les havia mirat per internet des 
de casa, be mirar les actes dels plens, be mirar les actes del ple del cartipàs del 2007 des de 
casa o des de l’ajuntament, una informació d’un acta d’un ple de fa un munt d’anys, quan en 
aquells moments teòricament no la necessitàvem perquè a tot cas per buscar una referència, 
s’hauria pogut buscar l’acta del cartipàs del 2011, la del 2007 crec que no era necessari, doncs 
penso que això vol dir mirar i remenar. 
 
L’altre dia vau intentar justificar que no calia fer l’auditoria, perquè els informes del Tribunal de 
Cuentas de Madrid i de la Sindicatura de Comptes, ja confirmen que els comptes de l’Ajuntament 
de Bell-lloc des del 2007 fins al 2015 estaven bé i ja estaven correctes, no sé com heu vist 
aquests informes de la Sindicatura de Comptes des del 2007 al 2014 si no els heu buscat, per 
tant aquests informes també s’han hagut de buscar a l’ajuntament, perquè suposo que a casa no 
hi son. No sabem amb quin objectiu s’ha fet això. 
 
En un ple el senyor alcalde també ens va dir que un any nosaltres, a la nostra legislatura, també 
havíem tancat els comptes fora de termini, i no era l’any anterior, per tant això vol dir que en un 
moment o un altre, algú haurà anant buscant informació de quan s’havia fet el tancament de 
comptes a totes les legislatures. Això també s’ha trobat buscant i remenant. 
 
El senyor alcalde també ens ha comentat més d’una vegada que havíeu revista el contracte del 
centre de serveis. 
 
Avui fa una estoneta, ens ha acabat, ens ha confirmat que les nostres actes eren més curtes que 
les que es fan actualment, per tant no se com sabem com sabem, com mireu les nostres actes si 
no us heu entretingut a veure’ls. 
 
Les males llengües també diuen que s’han revisat llicències urbanístiques i alguns projectes 
d’obres signats pels anteriors consistoris, com que ho diuen les males llengües, ho posarem en 
dubte, si això s’ha fet o no s’ha fet. 
 
Però bé, al llarg de tots aquests dies, portem molts comentaris que evidencien que realment heu 
mirat, i remenat la gestió que s’ha fet des del 2007 fins al 2014, curiosament l’anterior al 2007 no 
interessa, ja que aquí no ha sortit cap comentari de la gestió que s’havia fet en aquestes 
èpoques. És una casualitat i una curiositat. 
  
Per tant, penso que porteu dos anys copiant i revisant, potser ja es hora que es vegin els aires 
nous a l’ajuntament, que poseu en pràctica els vostres propis i nous projectes, perquè penso que 
podria beneficiar al nostre poble, a més estem arribant a l’equador de la legislatura i aviat, com 
he comentat abans, tornarem a estar acurats de temps. Per tant gràcies per la revisió, per la cura 
que teniu en mirar el que s’ha fet, però ara potser ja tocaria posar-nos en marxa en actuacions. 
Només volia fer aquest comentari. 
 
Sr. Carles Palau, com a resposta al teu comentari, continuo repetint lo que et vaig dir l’altre dia, 
totes les actes que he pogut consultar estan disponibles al web de l’ajuntament, informes de la 
sindicatura al web de la sindicatura, allí marca si hi ha alguna anomalia o és correcte, per tant no 
he tingut que buscar en cap calaix ni en cap arxiu d’aquí a l’ajuntament. 
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Sra. Rosa Buira, però s’ha anat a buscar a un lloc o un altre. És igual buscar-ho en un calaix o en 
un altre lloc. 
 
Sr. Carles Palau, a la informació pot accedir tothom lliurement. 
 
Sra. Rosa Buira, tu havies comentat que l’havies anat a buscar, per tant no entenc quin es 
l’objectiu, si el que ens ha de preocupar en aquests moments és la gestió que s’està fent 
actualment a l’ajuntament, el que es va fer fa set o vuit anys, ens pot servir de referència en un 
moment concret, però no dedicar-nos a revisar-ho tot. 
 
Sr. Carles Palau,  jo quan hem preparo els plens, he de pensar tot tipus d’estratègies per com 
sortirà el ple, i evidentment busco informació, del tema dels comptes amb la Generalitat, va ser 
una estratègia defensiva sincerament, i vaig buscar uns quants anys enrere els plens on es va 
aprovar els comptes. 
 
Sra. Rosa Buira i curiosament vas parar al 2007. 
 
Sr. Carles Palau, vaig parar al 2007, perquè segurament a l’ajuntament no hi ha els anteriors al 
2007. Ara no ho se. 
 
Sra. Rosa Buira, és una casualitat, no. Que només interessin els del 2007 fins al 2014. 
 
Sr. David Folguera, volia fer un comentari, jo surto d’aquest període temps, perquè fins i tot jo 
vaig revisar el llibre d’actes més antic d’aquest ajuntament de l’any 1926, per elaborar la 
memòria històrica, la moció que vam presentar de la memòria històrica, per tant ho has de 
revisar per saber cap a on vas, i per saber d’on vens s’ha de revisar, els antecedents que hi ha 
sobre les coses, els documents són públics, els llibres d’actes estan aquí a l’arxiu. 
 
Sra. Rosa Buira, era un objectiu, una proposta que teníeu al vostre programa electoral, que 
revisaríeu, i realment ho esteu complint bé. 
 
Sr. Ramon Consola, per això reivindiquem, perquè d’aquí 100 anys quan es revisin les actes 
digui el que realment és, ara tu mires i segurament hi ha actes que potser no revelin fidelment el 
que va passar, per això reivindiquem això, no per ara, sinó pel dia de demà d’aquí 100 anys, que 
nosaltres ves a saber on serem, i que puguin dir que aquesta gent s’ho passava be als plens. 
 
Sra. Rosa Buira, reivindiquem que com a mínim estigui ben informat, té tothom el mateix dret que 
els que ho mirem. 
 
Sr. Jaume Amorós, si no ho tinc mal entès l’ajuntament ha deixat de treballar amb dos empreses 
locals, per la vinculació que te l’ajuntament, és possible això? 
 
Sr. Alcalde, encara no hem parlat amb aquestes empreses sobre aquest tema, però segurament 
deixarem de treballar amb ells. 
 
Sr. Jaume Amorós, però és per llei per ètica. 
 
Sr. Carles Palau, per llei. 
 
Sr. Jaume Amorós, suposo que serà per tothom. 
 
Sr. Carles Palau, per tothom, hi ha un informe de la secretària que el podeu consultar.  
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Sr. Jaume Amorós, totes les que estiguin vinculades. 
 
Sr. Carles Palau, totes les empreses que estiguin vinculades amb familiar directe amb algun 
membre del ple fins a segon grau, no es pot contractar un servei. 
 
Sr. Jaume Amorós, és familiar? 
 
Sr. Carles Palau, és familiar directe, si que hi ha factures.  
 
Sr. Antonio Rispa, si és una societat no. Si és una societat anònima no es sabrà de qui és, ni el 
comercial. 
 
Sr. Carles Palau, si no sabem que hi ha relació, però si tenim coneixement de que aquella 
persona te relació amb aquella societat hem d’actuar en conseqüència. 
 
Sr. Ramon Consola, se’ns podrà facilitar aquest informe. 
 
Sr. Carles Palau, ho demaneu per escrit i se us facilitarà una còpia, no hi ha problema. Encara 
no he parlat amb ells, no sé com us heu enterat. 
 
No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-dues 
hores i vuit minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.  
 
Vist i plau 
L’Alcalde      Secretària interventora  
Carles Palau Boté     Elena Bergés Martín 
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