09/14-ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 30 d’octubre de 2014
Reunits a la Sala de Plens de la Casa Consistorial essent les vint-i-una hores del dia
31 d’octubre de 2014, hi són a la sessió els següents membres;
Ramon Cònsola Palau
Miquel Campas Pla
Montserrat Segura Basela
Rosa Mª Buira Castell
Robert Tarrio Carulla
Brigit Jubillar Jové
Josep Sarret Torrades
Francesc Niubó Bosch
Francesc X. Maruenda Llobera
Ramon Cadens Bosch
Antonio Rispa Fàbrega

Alcalde – President d'aquesta Corporació
1r Tinent d’alcalde
2a Tinent d’alcalde
3a Tinent d’alcalde
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

Comprovat el quòrum necessari per celebrar la sessió. Actua com a Secretària la Sra.
Pilar Casanova Navarro qui dóna fe de l'Acte.

1r.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS.
Atès que d’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/20003, de 28 d’abril pel
qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, les actes
s’hauran de sotmetre a votació en la sessió ordinària següent.
Atès que s’han dut a terme, el Ple ordinari de 31/07/2014 i el Ple extraordinari de
22/09/2014 i 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:
Primer.- Aprovar les actes del Ple ordinari de 31/07/2014 i del Ple extraordinari de
data 22/09/2014.
S’aproven per unanimitat.
2n. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
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Atès que en l’anterior Ple va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent
l’últim d’aquests Decrets el 121/2014
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 122/2014 fins al núm. 170/2014 ambdós
inclosos.
No hi ha res a dir.
3r. INFORMES D’ALCALDIA
No hi ha.
4t. PROPOSTA APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT Nº2 DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC DE L’EXERCICI 2014.
Davant l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per
a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient , i
atès que es disposa de majors ingressos dels previstos inicialment, es proposa la
concessió d’un suplement de crèdit finançat amb càrrec als mateixos.
De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i
l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, es proposa al Ple el següent ACORD;
ACORD
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º2/2014 del
Pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdits,i transferències (baixes)
finançat amb càrrec a majors ingressos, d’acord amb el resum per capítols següent:
-Per majors Ingressos.
Estat de Despeses
CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

TOTAL

9200-21200

Manteniment edificis

50.000,00

70.370,50

20.370,50

1550-21001

Manteniment carrers

8.500,00

33.477,94

24.977,94

2300-22799

Reg.dona. taller de memòria

7.000,00

11.140,00

4.140,00

9200-21300

Mant.oficina

2.600,00

6.107,45

3.507,45
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TOTAL

52.995,89

Estat d’Ingressos
CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

76111

Reparació cementiri

0,00

20.370,50

20.370,50

76112

Manteniment carrers

0,00

24.977,94

24.977,94

46100

Transf. Diputació
Taller de memòria
Altres ingressos diversos

15.000,00

19.140,00

4.140,00

13.000,00

16.507,45

3.507,45

39900

TOTAL

52.995,89

-Per Transferència entre partides
Estat Despeses
Disminució Despesa
3305-62200

Mesures
cultural

Seguretat

Sala

152.419,82

142.750,13

-9.669,69

18.485,61

28.155,29

9.669,69

Augment de partida de despeses
1610-62301

Regularització
aigua

cloradors

TOTAL

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Lleida, per quinze dies, durant els quals els interessats el podran
examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions;
en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
El Sr. Cònsola comenta que als pressupostos que tenien hi havia unes obres que no
estaven contemplades i aquesta despesa està sustentada amb un ingrés, la partida
que s’augmenta en 20.370,50 € que es la millora que s’ha fet al cementiri,
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0,00

manteniment de carrer s’augmenta en 24.977,94, taller de memòria que s’ha fet als
padrins i mobiliari d’oficina que s’ha comprat a l’Ajuntament.
En el tema d’ingressos son les mateixes quantitats que estan a despeses, el tema del
cementiri es una subvenció que s’ha rebut de la Diputació de Lleida, en manteniment
de carrers es una subvenció de Generalitat, el taller de memòria es una subvenció de
Diputació i els ingressos diversos també es una subvenció de la Diputació.
També hi ha una altra partida, que augmenten la partida dels cloradors d’aigua, i la
disminuïm en l’obra de la Sala Cultural, que sobraven diners.
Feta la votació:
A favor: 7 (CIU + PP)
Abstencions: 4 (PSC + ERC)
5è. PROPOSTA APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCARREC DE GESTIÓ DE
DETERMINATS SERVEIS D’ASSISTENCIA TÈCNICA INFORMÀTICA PER LA
DIPUTACIÓ DE LLEIDA A L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL
Per tal de garantir els drets dels ciutadans reconeguts a l’article 6 de la llei 11/2007, de
22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis públics i poder desenvolupar
les competències previstes als articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, fen ús de sistemes informatitzats i d’accés
electrònic, l’Ajuntament de Bell-lloc requereix un suport tècnic extern que li permeti una
gestió informatitzada de les seves funcions i de les relacions amb els ciutadans.
A partir del 15 de gener de 2015 totes les Administracions hauran de gestionar les
factures electrònicament. El servei de Noves Tecnologies de la Diputació de Lleida,
per tal de poder continuar donant servei, sol•licita que s’aproven els models adjunta
de CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DETERMINATS SERVEIS
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA en el
proper ple.
De conformitat amb l’establer en l’art.52 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local;
Es proposa al Ple el següent acord;
Primer.- Aprovar el CONVENI D’ENCARREC DE GESTIÓ DE DETERMINATS
SERVEIS D’ASSISTENCIA TÈCNICA INFORMÀTICA PER LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA A L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL.
Segon.- Procedir a la seva signatura, que es formalitzarà mitjançant document
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administratiu.
Tercer.- Notificar a la Diputació de Lleida el contingut del present acord.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
El Sr. Cònsola comenta que a partir del 2015 totes les empreses que facturin mes de
5.000 € en una factura l’hauran de fer telemàticament, sembla que sigui fàcil però
portarà molta complexitat tant per la persona que hagi de fer la factura, com per part
del que l’hagi de rebre, la Diputació el que fa es donar un suport a tots els ajuntaments
en el tema informàtic, nosaltres el signen per estar adherits amb ells, però això no vol
dir que utilitzarem el servei, ja que l’Ajuntament de Bell-lloc ja està preparat per la
factura telemàtica, i per les gestió que vinguin informatitzades, però el tècnic informàtic
parlant amb els tècnics informàtics de la Diputació, i treballant tots en xarxa com s’està
fent ara amb el Tribunal de Cuentas, amb la Generalitat i hi ha una base de dades
conjunta i potser estarem obligats a fer-la anar.
La gent de l’Ajuntament està formada i ara canviar-los-hi el sistema es una mica
perillós, i per això es començarà amb el tema de factura, i desprès ja es veurà.
El Sr. Sarret pregunta Diputació de Lleida cobraria alguna cosa.
El Sr. Consola comenta que en principi no ha de cobrar res, ja que es una programa
de suport, el que si que cobra es pel tema de recaptació.
Feta la votació:
A favor: 8 (CIU + PP + ERC)
Abstencions: 3 (PSC)
6. PROPOSTA APROVACIO DE L’AGREGACIÓ DE LA SECRETARIA DEL JUTJAT
DE PAU SOL·LICITADA PER L’AJUNTAMENT DE PUIGVERD DE LLEIDA A
L’AGRUPACIÓ DE SECRETARIES DE JUTJATS DE PAU NÚM31, AMB SEU A
BELL-LLOC D’URGELL.
El Departament de Justícia, Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia,
Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica remet escrit a
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell on informa que l’Ajuntament de Puigverd de Lleida ha
tramès el certificat de l’acord del Ple municipal i la memòria justificativa, mitjançant el
qual es demana l’agregació de la secretaria del jutjat de pau homònim a l’Agrupació
de Secretaries de Jutjats de Pau núm.31, amb seu a Bell-lloc d’Urgell.
D’acord amb el contingut de l’article 4.1 del Decret 75/1997, de 18 de març, pel qual es
regula el procediment de creació i modificació de les agrupacions de secretaries de
jutjats de pau, es demana que fem arribar certificat de l’acord de Ple de l’Ajuntament

Telèfon 973 56 01 00
Fax
973 56 05 62
email : ajuntament@bell-lloc.cat
Pl. Major, 8 25220 Bell-lloc d'Urgell

favorable a la incorporació de la secretaria del Jutjat de Pau de Puigverd de Lleida a
l’Agrupació de secretaries de jutjats de pau núm.31, així com l’aprovació del contingut
de la memòria justificativa, als efectes de poder continuar amb la tramitació
administrativa corresponent. S’ha sol·licitat al secretari de l’agrupació la redacció de
l’informe previst a l’article 4.3 del Decret 75/1997, i aquest ha emes el següent
informe;
“Manifesta que no es compleix un dels requisits de l’article 2 del Decret 75/1997 de 18
de març i en concret el requisit C) primer apartat “Els municipis han de formar part de
la mateixa comarca...”, Puigverd de Lleida no és de la mateixa comarca que els
municipis dels Jutjats de Pau que formen l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau
de Bell-lloc d’Urgell. Tampoc es compleix els requisits de l’excepció atès que
Puigverd de Lleida no pertany a una comarca on la suma de tots els seus pobles sigui
més petita de 7.000 habitants, excepció feta en el seu moment pensada per
comarques com l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà amb 3.490 habitants i 5.865
habitants respectivament segons el cens de 1998 i d’altres que amb el temps
poguessin perdre població superior a 7.000 habitants com és el cas de Puigverd de
Lleida i la comarca del Segrià.
En tot cas el que pot fer Puigverd de Lleida és sol·licitar la incorporació a una
agrupació ja existent a la seva comarca o crear una nova agrupació.
Per tot l ’exposa’t es proposa al Ple el següent ACORD;
Primer.- Desestimar la sol·licitud de Puigverd de Lleida per l’agregació de la
Secretaria del Jutjat de Pau sol·licitada per l’Ajuntament de Puigverd , a l’Agrupació
de Secretaris de Jutjats de Pau núm. 31 de Bell-lloc d’Urgell, pels motius exposats a
l’informe del Secretari del Jutjat de l’Agrupació de Bell-lloc , tot afegint per part de
l’Ajuntament, la falta de garanties en la exposició dels motius o memòria de la
sol·licitud, a la aplicació practica dels principis de eficiència i, eficàcia i economia, en la
prestació del servei als municipis que ara ja el disposen.
Segon.- Notificar a l’Ajuntament de Puigverd de Lleida el contingut del present acord i
Proposar a l’Ajuntament de Puigvert de Lleida, que sol·liciti , si s’escau, d’incorporació
a una agrupació de la seva Comarca o es valori part de la Secretaria de Relacions,
amb l’Administració de Justícia, la possibilitat de crear una de nova agrupació.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
El Sr. Cònsola comenta que va arribar un escrit als alcaldes afectats, es a dir Bell-lloc,
Sidamon, Fondarella, Miralcamp, Golmés i Palau d’Anglesola, i ningú ens han dit res,
només va arribar l’escrit per si volíem agregar Puigverd de Lleida, es comenta amb la
secretària, però no te gaire sentit. Tothom estava una mica desconnectat d’aquest
tema, però en cap moment el Departament de Justícia ens havia comentat res, però la
secretària de l’Ajuntament parla amb el secretari del Jutjat de Pau i fa un informe
desfavorable, i llavors es van trobar que Sidamon ho va passar pel ple i va votar a
favor, Fondarella també diu que si, Miralcamp diu que no, Palau diu que no, Golmés
encara no ha votat i sembla que no ho farà, i nosaltres estem en que no perquè hi ha
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un informe desfavorable, ja que parlant amb els tècnics del Jutjat ens diuen que no
tenia sentit.
El Sr. Sarret pregunta per quina raó ho demanen aquí i no a Lleida.
El Sr. Cònsola comenta que ell va parlar amb l’Alcalde de Puigverd i ja li va dir que
votarien que no ja que hi havia un informe desfavorable del tècnic del Jutjat, i ningú
ens havia dit res. El supòsit es que a Puigverd es la secretaria de l’Ajuntament la que
porta el Jutjat de Pau i això els hi provoco molts problemes, i estan saturats, llavors el
jutjat que els hi podria agrupar ha dit que no, això es el que suposem.
Si fos Bell-lloc el que hagués tingut aquest problema hagués reunit als alcaldes i ho
hagués parlat.
Feta la votació:
S’aprova per unanimitat.
7è.- Precs i preguntes
No hi ha res.
El Sr. Cònsola comenta que es rebrà una carta a totes les cases de poble, on figura
que el local on s’anirà a votar serà el de la Costereta, que es el que ens han autoritzat,
pensa que només hi ha un local, perquè només hi haurà un ordinador, que no estarà
en xarxa, i només entraran les dades de la gent que vagi a votar.
No havent més assumptes que tractar l’Alcalde s’aixeca dona per acabada la sessió
essent les vint-i-nou hores i vint-i-cinc minuts, que com secretaria certifico.
Vist-i-plau
L’Alcalde

Secretària interventora

Ramon Consola Palau

Pilar Casanova Navarro

Telèfon 973 56 01 00
Fax
973 56 05 62
email : ajuntament@bell-lloc.cat
Pl. Major, 8 25220 Bell-lloc d'Urgell

