07/11-ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 29 de juny de 2011
Reunits a la Sala de Plens de la Casa Consistorial essent les vint-i-dos hores del dia
29 de juny de 2011, hi són a la sessió els següents membres;
Ramon Cònsola Palau
Miquel Campas Pla
Montserrat Segura Basela
Rosa Mª Buira Castell
Brigit Jubillar Jové
Robert Tarrio Carulla
Ramon Cadens Bosch
Josep Sarret Torrades
Francesc Niubó Bosch
Francesc X. Maruenda Llobera
Antonio Rispa Fàbrega

Alcalde
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

Actua com a Secretària la Sra. Pilar Casanova Navarro qui dóna fe de l'Acte.
1r. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIOR.
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, els Plens extraordinaris de 8 de juny de 2011, i 11 de
juny de 2011, resten pendents 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:
1er. Aprovar l’acta 5/2011, del Ple extraordinari del dia 08 de juny de 2011 i l’acta
6/2011 del Ple de constitució de l’ 11 de juny de 2011.
S’aproven per unanimitat.
2n. DONAR COMPTE DEL DECRET 2011/110.
A)

NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE: RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE
NOMENAMENT I DELEGACIÓ DE FUNCIONS

Atesa la celebració de les eleccions municipals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se
procedit el dia 11 de juny de 2011 a la constitució de la nova Corporació Local. En
virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 46.1 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,

RESOLC
PRIMER. Designar com a Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell als
Regidors següents:
— Sr. D. MIQUEL CAMPAS PLA. PRIMER TINENT D’ALCALDE.
— Sr. D. MONTSERRAT SEGURA BASELA. SEGON TINENT D’ALCALDE
— Sr. D. ROSA Mª.BUIRA CASTELL. TERCER TINENT D’ALCALDE.
Als Tinents d’Alcalde nomenats, amb acceptació prèvia del càrrec, els correspon,
substituir l’Alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu
nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a
l’exercici de les seves atribucions.
SEGON. Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà
acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució de
nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en el mateix,
igualment publicar la Resolució en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici
de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la Resolució per l’Alcalde.
TERCER. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera
sessió que celebri.

3r. DONAR COMPTE DE DECRETS.
3.1 DECRET 2011/111
NOMENAMENT DE TRESORER
Atesa la celebració de les eleccions municipals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se
procedit el dia 11 de juny de 2011 a la constitució de la nova Corporació Local. En
virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 46.1 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,
RESOLC
PRIMER. Designar com TRESORER de Bell-lloc d’Urgell al Regidor Sr. D. MIQUEL
CAMPAS PLA.
Aquest serà responsable de l’àrea de Tresoreria.- les competències pròpies
d’aquesta, control i fiscalització , intervenció dipositaria, Comissió Especial de
Comptes, Pressupostos, Recursos Propis; Impostos, Taxes, preus públics i
contribucions especials, Ordenances fiscals,relació de factures i propostes de
despeses, comptes, patrimoni.

Comportarà la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionar-los en
general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a
tercers.
SEGON. Aquesta designació es notificarà personalment
al designat, que es
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa de l’interessat i
remetre la Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva
publicació en el mateix, igualment publicar la Resolució en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura
de la Resolució per l’Alcalde.
TERCER. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera
sessió que celebri.

3.2 DECRET 112/2011.
COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES.
Atesa la celebració de les eleccions municipals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se
procedit el dia 11 de juny de 2011 a la constitució de la nova Corporació Local. En
virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 46.1 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,i d’acord l’art.127 del mateix
Reglament;
RESOLC
PRIMER. Designar com a membres de la Comissió Especial de Comptes de Bell-lloc
d’Urgell als Regidors següents:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Sr. RAMON CONSOLA PALAU. ALCALDE- PRESIDENT. (GRUP CIU)
Sr. MIQUEL CAMPAS PLA. PRIMER TINENT D’ALCALDE. (GRUP CIU)
Sra. MONTSE SEGURA BASELA. (GRUP CIU)
Sra. ROSA BUIRA CASTELL. (GRUP CIU)
Sr. ROBERT TARRIO CARULLA. (GRUP CIU)
Sr. JOSEP SARRET TORRADES .(GRUP BIP-PM)
Sr. FRANCISCO NIUBO BOSCH.(GRUP BIP-PM)
Sr. RAMON CADENS BOSCH (GRUP ERC-AM)
Sr. ANTONIO RISPA FÀBREGAT (GRUP PP)

SEGON. Aquesta designació es notificarà personalment als designats, que es
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa dels interessats
personalment o dels grups polítics que representen, tot això sense perjudici de la seva
efectivitat des del dia següent de la signatura de la Resolució per l’Alcalde.
TERCER. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera
sessió que celebri.

3.3 DECRET 2011/113
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE CONSTITUCIÓ D’ÀREES I DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES
Celebrades les eleccions locals el passat dia 22 de maig de 2011, atesa la sessió
constitutiva de l’Ajuntament de data 11 de juny de 2011, en ús de les facultats que li
confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i de conformitat amb els articles 43, 44, 45 i 51 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,i l’art.56 del Dl 2/2003 de 28 d’abril
.A fi i efecte de coordinar els serveis municipals i per tal de facilitar-ne les tasques de
direcció, inspecció i impuls.
RESOLC
PRIMER. S’estableixen les àrees competencials, configurades com a Delegacions
genèriques unipersonals i amb la denominació especifica de REGIDORIA, que
seguidament es relacionen, designant-se els Srs.Responsables i l’abast de la
Delegació.
RAMON CONSOLA PALAU. URBANISME, ECONOMIA I HICENDA E INDUSTRIA i
les propies d’Alcaldia, ( Obres i Serveis (compartida en Miquel Campas Pla), Protocol,
Relacions Institucionals, Concessions administratives, obra publica, contractació ,
coordinació dels serveis administratius i tècnics dels departaments municipals, Actes,
acords, recursos i impugnacions, subvencions a entitats, personal funcionari i laboral,
processos de selecció , formació i promoció del personal, estadística, informàtica, cens
i padró municipal d’habitants , processos electorals, expedients sancionadors,
seguretat ciutadana, senyalització urbana, pla emergència municipal, protecció civil,
llicències ocupació de la via pública, policia sanitària mortuòria, agricultura, ganaderia )
Tot i això sense perjudici de les delegacions genèriques d’acord allò que disposa el
Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals, Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre. i que es detallen a continuació;
A més, Delegar a MIQUEL CAMPAS PLA.
FESTES

compartida amb la Regidora Montse Segura Basela.

OBRES I SERVEIS compartida amb l’Alcalde Ramon Consola Palau
TRESORERIA
INDUSTRIA
Festes , Obres i Servies i Industria.- les competències inherents a les pròpies àrees.
Comportarà la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionar-los en
general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a
tercers.

Així mateix, el Regidor que ostenti una delegació genèrica tindrà la facultat de
supervisar l’actuació dels Regidors amb delegacions especials per a comeses
específiques incloses en la seva àrea.
Delegar l’/la àrea/matèria de BENESTAR SOCIAL I REGIDORIA DE LA DONA a la
Regidora MONTSERRAT SEGURA BASELA.
Comportarà la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionar-los en
general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a
tercers. sense menyscapte de les competències pròpies de l’Alcaldía o el Ple.
Així mateix, el Regidor que ostenti una delegació genèrica tindrà la facultat de
supervisar l’actuació dels Regidors amb delegacions especials per a comeses
específiques incloses en la seva àrea.
Delegar de forma generica a favor del Regidor — Sr. D. ROSA Mª.BUIRA CASTELL
la REGIDORIA DE CULTURA i ENSENYAMENT..
L’abast de la delegació compendrà la direcció interna i la gestió dels serveis i la
facultat de dictar actes de tràmit que afectin a tercers, sense menyscapte de les
competències pròpies de l’Alcaldía o el Ple.
Delegar de forma genèrica a favor de D.ROBERT TARRIO CARULLA l’area
D’ESPORTS i SANITAT. A més de la de JOVENTUD que serà compartida amb la
Regidora BRIGIT JUBILLAR JOVE
Comportarà la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionar-los en
general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a
tercers. sense menyscapte de les competències pròpies de l’Alcaldía o el Ple.
Delegar de forma genèrica a favor de Dª. BRIGIDA JUBILLAR JOVÉ l’àrea de
JOVENTUD (COMPARTIDA AMB ROBERT TARRIO) MEDI AMBIENT, NOVES
TECNOLOGIES, REGIDORIA DE LA PAU, i responsable de la Gestora de
Compres.
Comportarà la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionar-los en
general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a
tercers. sense menyscapte de les competències pròpies de l’Alcaldía o el Ple.
SEGON. Notificar personalment la present Resolució als designats, que es
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució
de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en el mateix,
igualment publicar la Resolució en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici
de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la Resolució per l’Alcalde.
El Sr. Ramon Cadens pregunta a que es refereix la Regidoria de la Pau.
El Sr. Cònsola respon que es una regidoria que es va crear a l’anterior legislatura i es
van fer una sèrie de tallers i caps de setmana solidaris.

El Sr. Sarret comenta que li sembla excessiu que davant els temps que corrent que hi
hagi tantes regidories.
També comenta que a l’anterior ple es va comentar que el senyor del PP havia
acceptat l’oferiment i no el veu en cap lloc, i pregunta quin tipus d’oferiment se li va fer.
El Sr. Cònsola respon que tant al Sr. Rispa com al Sr. Cadens els oferiments que se’ls
hi ha va fer eren assistir a les reunions de l’equip de govern i participar en les seves
decisions.
La Sra. Buira comenta que les regidories son les que consten i el fet de que hi hagi
més o menys vol dir que toquen més regidories per regidors, ja que els regidors son
els mateixos, el que tenen sempre en compte es que les decisions les prenen amb
equip, son un grup, l’altra vegada ja ho van fer així i ara continuaran en aquesta línia,
les decisions les pren l’equip de govern, regidors i alcalde conjuntament, i una vegada
s’ha decidit les actuacions que es faran es porten a terme, en principi el regidor de
torn, es el responsable i la resta col·laboren i donen suport sempre que fa falta, per
tant continuen funcionant en la mateixa línia que fins ara.
4t. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL MEMBRE REPRESENTANT AL CONSELL
ESCOLAR.
Atesa la celebració de les eleccions municipals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se
procedit el dia 11 de juny de 2011 a la constitució de la nova Corporació Local. I
d’acord allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals,
ES PROPOSA
PRIMER.- Designar a la senyora ROSA Mª.BUIRA CASTELL, REGIDORIA DE
CULTURA, ENSENYAMENT, i PORTAVEU DEL GRUP CIU COM A
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL AL CONSELL
ESCOLAR I A LA LLAR D’INFANTS LOS VAILETS DE BELL-LLOC D’URGELL.
SEGON.- Notificar al Senyor Director del CEIP RAMON FARRERONS DE BELL-LLOC
D’URGELL I A LA DIRECTORA DE LA LLAR el present ACORD.

El Sr. Rispa manifesta que no vol comentar res.
El Sr. Cadens diu que la Sra. Buira es una persona vàlida per aquest lloc.
El Sr. Sarret també manifesta la conformitat del seu grup.
Feta la votació:
Vots a favor 8
Abstencions 3

5è.PROPOSTA D’APROVACIÓ DE COMPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS.
Atesa la celebració de les eleccions municipals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se
procedit el dia 11 de juny de 2011 a la constitució de la nova Corporació Local. I
d’acord allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals,
ES PROPOSA
PRIMER.- Constituir els Grups Municipals següents:
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ –CIURAMON CÒNSOLA PALAU
MIQUEL CAMPÀS PLA
MONTSERRAT SEGURA BASELA
ROSA Mª BUIRA CASTELL
ROBERT TARRIO CARULLA
BRIGIT JUBILLAR JOVÉ
GRUP MUNICIPAL BLOC INDEPENDENT PROGRÉS MUNICIPAL
JOSEP SARRET TORRADES
FRANCESC NIUBÓ BOSCH
FRANCESC X. MARUENDA LLOBERA
GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA
RAMON CADENS BOSCH
GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR
ANTONIO RISPA FÀBREGA
SEGON.- Designar com a portaveus de cada grup als següents regidors:
PER CIU I COM EQUIP DE GOVERN:
PER BIP-PM:
PER ERC:
PER PP:

ROSA Mª BUIRA CASTELL
JOSEP SARRET TORRADES
RAMON CADENS BOSCH
ANTONIO RISPA FÀBREGA

El Sr. Cònsola comenta l’ordre de paraula dels portaveus, en primer lloc el Sr. Rispa,
després el Sr. Cadens, després el Sr. Sarret i per últim la Sra. Buira i es passaria a
votació.
Continua dient que aprofitant el moment, vol proposar que com que son més portaveus
i gent a parlar, si pogués ser que parli la persona que hagi de defensar el punt, i no
tots, per no allargar molt els plens.
Feta la votació:
Vots a favor 11

6è. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE COMPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS.
D’acord allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals.
ES PROPOSA
PRIMER.- Ratificar l’aprovació del òrgan complementari de participació veïnal,
Comissió de Cultura i Festes.
El Sr. Cadens comenta que a l’art. 170 Dels regidors i grups municipals 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 diu que als municipis de més de dos mil habitants, tots els
grups municipals han de disposar d'un espai per al desenvolupament de llurs activitats,
que ha d'estar situat preferentment a la seu de l'ajuntament mateix o en un local
habilitat a aquests efectes, i també d'un espai per a tenir reunions en el mateix edifici
de la corporació. Igualment, l'ajuntament ha de facilitar als grups municipals els mitjans
humans i materials mínims i indispensables perquè puguin desenvolupar llurs funcions;
se n'han de determinar els criteris i les condicions d'utilització per acord del ple. El ple
de l'ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en
els òrgans d'informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de
ràdio municipals i les publicacions i els butlletins editats per l'ajuntament. En aquest
sentit, els respectius plens han d'aprovar un reglament que reguli les condicions
d'accés i d'ús d'aquests mitjans pels regidors i els grups municipals constituïts al si de
la corporació.
Per aquest motiu el grup ERC demana un despatx pel desenvolupament de dites
activitats.
La Sra. Buira comenta que recullen la demanda.
El Sr. Cònsola comenta que com a grup ho han de sol·licitar, també pot ser en un altre
lloc.
Feta la votació:
Vots a favor 8
Abstencions 3
7è. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS AL REGIDORS.
D’acord amb el Pressupost aprovat el 19 de març de 2011 per l’exercici 2011, es
respectaran els import de les indemnitzacions en concepte d’assistència per la
concurrència efectiva a les sessions dels regidors a les sessions de les àrees de
treball que consten en l’organigrama de funcionament de l’Ajuntament i en les
següents quanties:

Sr. President:
Srs. Regidors:

45,00 €
45,00 €

Els quilometratges es pagaran a raó de 0’28 €/Km.

El Sr. Rispa no comenta.
El Sr. Cadens ho troba be.
El Sr. Sarret comenta que aquest punt es respecte a l’assistència a plens, i pregunta
com queda la resta.
La Sra. Buira comenta que mes o menys queda com abans.
El Sr. Cònsola comenta que és per l’assistència a plens i altres comissions.
El Sr. Sarret comenta que si es cobra 315,00 € als regidors, 500,00 € el Miquel
Campàs i 1.000,00 € el Sr. Cònsola, i si a part cobraran per assistència a plens.
El Sr. Cònsola respon que no, que dins aquests imports ja inclou l’assistència a plens i
altres reunions.
Feta la votació:
A favor 8
Abstencions 3

8è. PROPOSTA APROVACIO DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE
DE LA CORPORACIÓ.
D’acord allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i els art. 78 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Corporacions Locals, així com la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya DL 2/2003 de 28 d’abril;
ES PROPOSA;
PRIMER.- Les sessions de Ple Ordinàries es faran cada 3 mesos. Les extraordinàries i
les extraordinàries urgents serà d’aplicació les disposicions de caràcter general
previstes a la legislació de règim local.
SEGON.- Els horaris de les sessions seran; a les 21 hores a l’hivern, i 22 hores l’estiu.
No obstant això, aquests horaris es podran modificar segons el funcionament de
l’Ajuntament, el tractament d’extraordinaris dels plens o la urgència dels assumptes a
tractar.

El Sr. Rispa ho troba be.

El Sr. Cadens comenta que els plens ordinaris haurien de ser mes sovint, per tant
cada tres mesos son massa distants.
El Sr. Sarret s’abstenen.
El Sr. Cònsola comenta que es el que marca la normativa, vol remarcar que a vegades
hi ha plens que son de caràcter extraordinari o només s’ha de tractar un punt i per
aquest motiu no es fa per la nit.
Feta la votació:
A favor 7
Abstencions 4
No havent més assumptes que tractar l’Alcalde s’aixeca dona per acabada la sessió
essent les vint-i-dues hores i trenta minuts, que com Secretària certifico.
Vist-i-plau
L’Alcalde

Ramon Consola Palau

La Secretaria

