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07/14-ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 31 de juliol de 2014 
 
Reunits a la Sala de Plens de la Casa Consistorial essent les vint-i-dues hores del dia 
31 de juliol de 2014, hi són a la sessió els següents membres; 
 
Ramon Cònsola Palau    Alcalde – President d'aquesta Corporació 
Miquel Campas Pla    1r Tinent d’alcalde 
Montserrat Segura Basela  2a Tinent d’alcalde 
Rosa Mª Buira Castell  3a Tinent d’alcalde 
Robert Tarrio Carulla   Regidor 
Brigit Jubillar Jové   Regidora 
Josep Sarret Torrades  Regidor 
Francesc Niubó Bosch  Regidor 
Ramon Cadens Bosch  Regidor 
Antonio Rispa Fàbrega  Regidor 
 
Excusa la seva assistència el regidor Sr. Francesc X. Maruenda Llobera. 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  15/05/2014 i el Plens extraordinaris de 
16/06/2014 i de  03/07/2014 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 15/05/2014 i dels Plens extraordinaris de 
data  16/06/2014 i 03/07/2014. 
 
Feta la votació: 
 
S’aproven per unanimitat. 
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2n.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
Atès que en l’anterior Ple  va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent 
l’últim d’aquests Decrets el  077/2014 

 
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 78/2014 fins al núm. 121/2014 ambdós 
inclosos. 
 
No hi ha res a dir. 
 
 
3r.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
Bell-lloc d’Urgell, un poble esportista, compromès i solidari. 
 
Aquest podria ser el titular per encapçalar la noticia d’algunes de les activitats que 
s’han realitzat recentment al nostre poble,  organitzades per les regidories d’esports i 
de la pau: 
 
Sisena cursa solidària + Caminada popular que  va tenir lloc el dia 5 de juliol 
 
Mulla’t per l’esclerosi múltiple que es va celebrar el dia 13 de juliol 
 
La sisena cursa solidària + caminada popular va ser possible gràcies a la bona feina 
feta pels responsables de l’organització:  regidor d’esports  amb l’extraordinari suport 
del Carles i altres tècnics de l’ajuntament comptant  amb la col·laboració d’entitats i 
empreses del poble i rodalies, i d’altres indrets; així com de persones anònimes que 
desinteressadament van voler ajudar. 
 
Entre tots, van fer realitat que gairebé 500 persones,  unes caminant i altres corrent ; 
participessin d’una jornada  esportiva, familiar,  sense incidents i on tothom s’ho va 
passar bé.  A  més  amb la satisfacció que havien  col·laborat, una miqueta, a la 
millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitats físiques que  integren 
l’associació,  sense ànim de lucre, ASPID. Doncs  són els que van rebre part dels 
diners recaptats en les inscripcions. 
 
Diumenge  13 de juliol,  Bell-lloc es va afegir a la celebració de l’ esdeveniment que a 
Catalunya s'ha consolidat com el segon acte de solidaritat més multitudinari.  La gent 
del nostre poble, novament,  es va llençar a la piscina per lluitar contra l’esclerosi 
múltiple;  la jornada va estar organitzada per la regidora de la pau, amb el suport del 
Consell Municipal de la Dona, dels nens, nenes i monitors del casal d’estiu i altres 
persones que moguts per la lluita contra aquesta malaltia neurodegenerativa,  van 
voler participar i col·laborar. 
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Felicitats als organitzadors: Regidoria d’Esports i Regidoria de la Pau; així com també 
a tots els col·laboradors i participants per ser capaços de mantenir ben viu l’esperit 
solidari al nostre poble! 
 
Gràcies,  Brigit i Robert, endavant amb actes com aquests!!! 
 
 
4t.- ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR I SUPLENT DE BELL-LLOC 
D’URGELL. 
 
Atès que el passat  16 de juny de 2014, en sessió  del Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc 
d’Urgell va iniciar l’expedient per al nomenament del jutge de pau titular i suplent de 
Bell-lloc d’Urgell, donant un termini d’un mes per a la presentació de les instàncies 
corresponents.  
 
Atès que el passat dilluns, 23 de juny de 2014 , mitjançant publicació al BOP de la 
província de Lleida número 119 , va anunciar-se l’inici del termini per a presentar les 
corresponents instàncies. 
 
Atès que durant el termini d’exposició pública s’ha presentat dues instàncies una dels 
Sr. Genaro Llovera Balasch i un altra del Sr. Miguel Salvado Goma, per a optar als 
càrrecs de jutge de Pau i com a substitut respectivament. 
 
Vistos els articles 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i els articles 4,5, 6 i 7 del 
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutjats de Pau. 
 
S’acorda: 
 
Primer: Elegir al Sr. Genaro Llovera i Balasch com a jutge de Pau de Bell-lloc d’Urgell 
i al Sr. Miguel Salvado Goma com a substitut del jutge de Pau de Bell-lloc d’Urgell. 
 
Segon: Remetre aquest acord al Jutge de Primera instància i instrucció, per a què ho 
elevi a la Sala del Govern del Tribunal de Justícia. 
 
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú. 
 
Feta la votació: 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
5è.- PROPOSTA APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL 
FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE SERVEIS DE BELL-LLOC D’URGELL ENTRE 
ELS AJUNTAMENTS DE BELL-LLOC D’URGELL, SIDAMON I ELS ALAMÚS. 
 
La FUNDACIÓ SERVEIS DE SUPORT, es una entitat sense ànim de lucre, que té per 
objecte i finalitat l’assistència integral a les persones amb necessitat de suport, la 
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prestació de serveis socials, l’assistència a persones grans, la prestació d’atenció a la 
dependència, la gestió de serveis en l’àmbit social i l’assumpció de la tutela o la 
curatela de persones amb discapacitat, realitzat totes les activitats i prestant tots els 
serveis que resultin convenients per a l’assoliment de les esmentades finalitats 
fundacionals.  
Els municipis de Bell-lloc d’Urgell, els Alamus i Sidamon, estan interessats en 
desenvolupar una cartera de serveis socials àmplia, que cobreixi les necessitats de les 
persones amb dependència i a un cost raonable i sostenible. 
 
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 de COL·LABORACIÓ PEL FUNCIONAMENT DEL 
CENTRE DE SERVEIS  SOCIALS DE BELL-LLOC D’URGELL ENTRE ELS 
AJUNTAMENTS DE BELL-LLOC D’URGELL, SIDAMON I ELS ALAMÚS. 
 
Segon. Procedir a la seva signatura, que es formalitzarà mitjançant document 
administratiu. 
 
Tercer. Notificar i emplaçar a les parts del Conveni  als efectes de que sigui signat , 
anotar i custodiar un exemplar complet del text definitiu del Conveni urbanístic i de la 
seva documentació annexa a l’arxiu administratiu municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Quart. Traslladar al Departament de Benestar una copia del conveni de col·laboració a 
efectes del seu coneixement. 
 
Cinquè. Publicar en el Butlletí o Diari Oficial de Lleida el text definitiu del Conveni  dins 
del mes següent a la seva aprovació. 

 
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú. 
 
El Sr. Sarret comenta que no veuen cap utilitat pràctica, hi ha bones intencions i res 
mes. 
 
La Sra. Buira explica que el que es tracta es de donar formalitat a un conveni, perquè 
Bell-lloc disposa d’un centre social, que el gestiona la Fundació Serveis de Suport, Els 
Alamús i Sidamon no tenen un centre de serveis socials, però si que tenen públic, 
possiblement susceptible, de venir aquí al centre de Bell-lloc, tant l’Alcalde de Sidamon 
com el de Els Alamús, han manifestat la voluntat de que els usuaris del seu poble 
puguin accedir al centre de Bell-lloc, i que tinguin una certa preferència alhora de ser 
atesos, i l’Alcalde de Bell-lloc, en representació de tot el poble, no hi veia cap 
inconvenient, tot el contrari, pensen que tots poden sortir beneficiats i per tant dins al 
marc de que Bell-lloc moltes vegades tenen unes infraestructures i no tenen cap 
inconvenient en posar-les al servei de la comarca, i en aquest cas de dos pobles 
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veïns, que al seus municipis no poden fer aquesta atenció, també seguint una mica el 
criteri de que potser s’hauran d’acostumar a que no tothom puguem tenir de tot al 
nostre poble, haurem de compartir i el fet de poder compartir una instal·lació com la 
nostra també beneficiarà al poble i podrà funcionar millor, per tant egoistament pensen 
que es bo en aquest cas oferir el servei als demés, i avui el que es fa es donar-li un 
format legal al fet de que els ajuntaments de Els Alamús i Sidamon, puguin venir a ser 
atesos al centre de Bell-lloc. És un formulisme. 
 
El Sr. Sarret comenta que no ho creu, perquè no tenen gent ni de Bell-lloc. 
 
El Sr. Cadens comenta que al seu dia, al moment de fer el centre de dia, els pobles de 
Els Alamús i Sidamon ja ens van donar suport. 
 
El Sr. Cònsola comenta que totes les coses al seu començament costen, cap cosa en 
aquest mon al moment d’arrancar han anat al 100 %. Fa quatre dies que ha 
començant, els padrins aniran anant, s’han d’acostumar poc a poc, no estan habituats, 
s’està en una situació de crisis, que les gran residències també estant patint, algunes 
hauran de tancar. El que si es cert que potser no s’està utilitzant la infraestructura com 
a centre de dia, però si hi ha gent que va als fisioterapeuta i altres activitats que 
s’estan fent al centre, es va apostar per fer una vessant de cara als padrins i aquí està. 
 
El Sr. Sarret comenta que a banda del centre dels padrins, hi ha unes oficines a dalt 
que son inutilitzables. 
 
El Sr. Cònsola respon que hi ha associacions que les fan anar. 
 
El Sr. Sarret diu que hi ha moltes associacions que no les poden fer anar, perquè no 
son pràctiques, ja que per exemple la Coral no ha pogut anar mai. 
 
El Sr. Cònsola comenta que hi ha sales que hi caben de 20 a 30 persones. 
 
El Sr. Campàs diu que cada associació de Bell-lloc te una sala a la seva disposició, 
però no exclusiva, hi ha una sala 30 persones assentades, més una taula per exposar i 
a més es pot adaptar un projector. I les altres son sales per reunions i no per 
desenvolupar activitats. 
 
La Sra. Buira comenta que hi ha moltes entitats que les fan anar, com son l’AMPA de 
l’escola i l’AMPA de la Llar d’Infants. 
 
El Sr. Cònsola comenta que a més d’aquestes sales hi ha moltes més al poble que es 
poden fer anar, i que no hi eren, com és la Sala Multifuncional, que abans estava 
inutilitzable ja que estava fet pols, aquesta sala és fa anar de 15 a 20 vegades al mes.  
 
El Sr. Campàs comenta que la sala de la costereta, només la utilitza la Llar dels 
Jubilats, i l’Associació de Dones, a la qual se li va oferir una sala més nova i 
condicionada, i elles van dir que preferien anar a la costereta. S’han donat oportunitats 
a tothom per utilitzar sales més condicionades. 
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Continua responen al Sr. Sarret, que en referència al centre de dia, el seu equip de 
govern volia fer una altra residència fora del poble, molt més gran i amb molts mes 
diners a gastar pel poble que la que s’ha fet, que ha sortit més barata, una altra cosa 
es que la gent de Bell-lloc hi vagi o no, mala sort si no hi va. 
 
La Sra. Segura comenta que el problema principal es el tema econòmic, i aquest no es 
una qüestió de que el centre sigui com és, abans de fer-lo, es va parlar amb la gent 
gran del poble, es van fer visites a altres centres, i se’ls hi va preguntar que era el que 
volien, i cap a on s’havia de tirar. En aquest moment es troben en una situació de que 
no hi ha places concertades, no hi ha ajudes a tercers, i aquest es un dels motius pel 
que s’ha fet aquest conveni amb els ajuntaments de Els Alamús i de Sidamon, i el 
departament va dir que si en el moment que hi hagués una oportunitat de concertació 
de places tingui opció a demanar-les s’havia de mancomunar el servei, i per aquest 
tema s’ha fet, el conveni ha sigut en interès es clar pels ajuntaments de Els Alamús i 
Sidamon però molt més clar per l’ajuntament de Bell-lloc. I és un centre de serveis no 
un centre de dia. 
 
Feta la votació: 
 
A favor: 8 (CIU + PP + ERC) 
Abstencions: 2 (PSC) 
 
 
6è.- PROPOSTA APROVACIO PROVISIONAL DE LA  MODIFICACIÓ  DEL POUM 
DE BELL-LLOC D’URGELL art.149. 
 
El planejament vigent al terme municipal de Bell-lloc d’Urgell es el Pla d’ordenació 
urbanística municipal aprovat definitivament per la Comissió d’urbanisme de Lleida en 
data de 8 de setembre de 2005. 
 
Vist que amb data 5 de desembre de 2013 va ser aprovat inicialment la modificació de 
l’article 149 del  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bell-lloc d’Urgell per Acord 
del Ple,  sotmès a informació pública , mitjançant anunci en el [Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 17/01/2014/Butlletí Oficial de Lleida de 23/12/2013], i en el 
diari el Segre, de data 15/01/2014.  

 
Segons el informe del tècnic, no es necessari el informe de sostenibilitat ambiental . 
seran 30 dies d’exposició, , ja que d’acord amb l’article 7 de la llei 6/2009 de 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes, , la present modificació no està sotmesa a 
avaluació ambiental perquè no s’altera la classificació del sol no urbanitzable ni es 
proposen alteracions substancials en les estratègies i directrius del POUM que tinguin 
cap incidència de caràcter ambiental.  

 
La modificació puntual aprovada inicialment ,  afecta al punt 3 de  L’article 149 de les 
Normes Urbanístiques del POUM de Bell-lloc pel que fa a la determinació del límit 
màxim de sostre edificable per a les construccions vinculades a una explotació agrària 
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i a les distancies mínimes entre instal·lacions ramaderes i el sòl urbà i urbanitzable 
d’us  predominant industrial.  
 
Es proposa modificar l’art 149 .3  de les NN.UU. del POUM de Bell-lloc en dos punts: 
 

1- Tot substituint la limitació de 400 m3 de volum edificable per a les 
construccions agrícoles per la següents regulació:  
 
“Condicions d’ocupació i volum: L'ocupació màxima de l’edificació s serà, 
excepte pel que s’estableix en aquest article per les instal·lacions 
ramaderes, del 15% de la superfície de la finca o conjunt de finques que 
constitueixen l’explotació. 
 
Si l'explotació està formada per vàries finques es podrà comptabilitzar 
l’ocupació de l’edificació respecte de la totalitat o part d’aquestes finques, si 
be no es podrà ocupar en cap cas més del 40% de la finca on es situí 
l’edificació. Les finques respecte de les que es computi l’ocupació hauran 
de restar vinculades mitjançant inscripció en el Registre de la propietat a 
aquella en la que s’hagi d’implantar l’edificació.” 
 

2- Tot incorporant el següent  text a la regulació de les distancies mínimes de 
les instal·lacions al sòl urbà o urbanitzable: 
 
“En qualsevol cas la distància mínima al sòl urbà o urbanitzable serà de 
1.000 m pel bestiar porcí amb risc ambiental elevat; 500 m per a la resta 
d’explotacions de risc ambiental elevat i moderat; i 300 m per a les de risc 
ambiental baix, excepte en el cas de que el sòl urbà i urbanitzable sigui d’us 
predominantment industrial , amb el que s’haurà de mantenir una distancia 
mínima de 200 m en tots els casos” 
 
La seva tramitació s’ajustarà al procediment establert en l’article 85 de la 
LU i en general als articles que siguin d’aplicació tal com determina el 
Capítol II Formació i tramitació de les figures de planejament urbanístic del 
TÍTOL TERCER de la mateixa Llei. 

 
Considerant que a criteri del tècnic municipal es sol·licità  els informes següents: 
 
Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia , Pesca, Alimentació i 
Medi Natural . 03/01/2014. 
 
En data 22 d’abril de 2014, el tècnic municipal considera que; en relació a la 
modificació puntual de l’article 149, estima que procedeix sotmetre a informe del la 
OTAA del Departament de Territori i Sostenibilitat amb la finalitat de garantir que no 
procedeix en aquesta modificació puntual l’avaluació ambiental de plans i programes 
regulada per la llei 6/2009.  

 
Vist que durant el període d’informació pública, no  s’han presentat les al·legacions. 
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Vist que El Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
en data 3 de març de 2014, emet informe favorable i en data 30 de juny de 2014  emet 
un nou informe on es diu; 
 
S’emet informe favorable en relació a les competències del DAAM amb la condició 
següent; 
 
En la modificació relativa a les distàncies de construccions ramaderes a sòl 
urbanitzable industrial, cal afegir: “llevat que la legislació sectorial sigui més restrictiva”. 

 
I amb les propostes següents; 
 
De la  mateixa manera que es permet agrupar finques de la mateixa explotació pel 
còmput del 15% de la superfície, cal permetre agrupar finques de la mateixa explotació 
per tal d’acreditar la superfície mínima de 1,5 ha en regadiu i 4 ha en secà per poder 
permetre construccions pròpies de l’activitat rústica. 
 
Quan a la llargada màxima de les construccions ramaderes, es proposa incrementar-la 
fins a 120 metres. 

 
Segons, l’informe del tècnic municipal; 
 
“Durant la exposició al públic no s’han produït al·legacions i dels informes sectorials 
demanats s’han rebut dintre del termini d’exposició el del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya de data 3 de març de 2014 que ha 
estat favorable. S’ha de fer constar que amb posterioritat el mateix organisme ha emès 
un segon informe igualment favorable però amb condicions .Es considera que n 
aplicació del procediment administratiu es el data 3 de març el que te validesa, si be 
les condicions establertes en el segon no modificarien els elements substancial del text 
aprovat inicialment. La conclusió es que s’estima que s’ha de procedir a l’aprovació 
provisional de la modificació puntual de referència. 

 
S’ha de fer constar per aquesta secretaria que s’ha sol·licitat informe a Aeroports 
(demanat informe en data 27/05/2014) i tal i com indica Serveis territorials de Lleida , 
d’acord amb l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s¡aprova 
el Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de  febrer , 
transcorregut el termini per emetre’ls, es por continuar la tramitació corresponent. 

 
Per tot l’exposat ,es proposa al Ple el següent acord; 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació del  Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Bell-lloc d’Urgell, art.149,  amb les modificacions resultants dels informes 
corresponents (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca , Alimentació i Medi 
Natural). 
 
Segon. Elevar l’expedient diligenciat de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 
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Municipal de  Bell-lloc d’Urgell  a la  Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida , amb la 
finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva». 
 
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú. 
 
El Sr. Cònsola comenta que es refereix al tema de les granges, la distància entre les 
granges i el sòl industrial. Urbanisme ha dit que està d’acord amb la distància, però ha 
enviat un text refós amb uns condicionants que s’han d’incorporar al POUM. Els punts 
que han marcat no son dolents, es poden allargar més les granges, i també han ficat 
l’agrupació de finques. 
 
Feta la votació: 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
7è.- Precs i preguntes. 
 
El Sr. Rispa no en te cap. 
 
El Sr. Cadens pregunta per la factura d’Àrids Rompa de 26.680,50 € d’arranjaments de 
camins. 
 
El Sr. Cònsola respon que aquesta factura es refereix a que s’han agafat saorres que 
son reciclables de formigó que es va arreglar el camí que va cap a les escombraries, 
ho compacten, i llavors la Generalitat dona un import de subvenció que correspon a la 
factura. 
 
El Sr. Cadens pregunta també pel tema Aquàlia que hi ha una factura d’uns cloradors 
d’aigua de 3.065,06 €, però també hi ha una de 6.604,63 €. 
 
El Sr. Cònsola respon que amb la nova normativa, que ja es va aplicar l’any passat, 
s’han de ficar comptadors a tot arreu, i a les piscines l’equivalent de l’aigua que es 
consumeix amb l’impost que s’ha de pagar a l’ACA és de 5.000,00 € a l’any, això és si 
s’agafa aigua potable. Llavors el que s’ha fet es agafar aigua del canal directament i 
llavors la clorem, i això a l’Ajuntament li representarà només amb les piscines un 
estalvi de 5.000,00 € llavors s’ha allargat la canonada fins a les piscines, també està 
preparada per empalmar-la al futbol si convé, es farà tot el reg al voltant del futbol, 
també s’han ficat uns autòmats que cada mig minut estan analitzant l’aigua de les 
piscines i injecten més o menys clor per a que estigui equilibrada i també controlen el 
PH. Aquest import ha pujat 19.000,00 € aproximadament, i hi ha una subvenció de la 
Diputació del 95 % de l’obra. 
 
És una obra que si que s’han gastat diners, i encara que no es veu, es un benefici pel 
poble. 
 



 

Telèfon    973 56 01 00 

Fax           973 56 05 62 

email : ajuntament@bell-lloc.cat 

Pl. Major, 8  25220 Bell-lloc d'Urgell 

El Sr. Niubó pregunta que en aquest tema del ACA, si aquest cànon queda establert o 
no. 
 
El Sr. Cònsola respon que quan va passar el tema del ACA, potser ja fa dos anys, 
l’ACA estava pagant a la CHE i desprès va deixar de pagar, a Catalunya les conques 
internes son catalanes, i no tenen res a veure amb la CHE però a Lleida, tots els rius 
desemboquen a l’Ebre, i llavors s’ha de pagar a la CHE, i van dir que tots els 
ajuntaments que desemboquin a la conca de l’Ebre havien de pagar, va arribar un bon 
rebut,  es va fer una reunió al Consell, alguns deien que s’havien de revolucionar i no 
pagar, però era una sentència del Tribunal Suprem i no hi havia apel·lació, llavors vam 
anar per lliure, ens van fer un bon descompte, i vam pagar, i els ajuntaments que no 
han pagat es troben amb la soga al coll. És una obligació en aquest moment pagar a la 
CHE, perquè si no poden pagar l’abocament. 
 
Està prevista una reunió amb el ACA, i el resultat ja se’ls informarà, perquè no es lògic 
que s’estigui pagant un impost dues vegades. 
 
Tots els pobles per llei han de tenir comptadors i pagar els impostos de l’aigua, hi ha 3 
ó 4 pobles al Pla d’Urgell que no en tenen. 
 
En el tema de l’aigua a Catalunya els hi ha sortit be, però en el tema de la CHE no. 
 
No havent més assumptes que tractar l’Alcalde s’aixeca dona per acabada la sessió 
essent les vint-i-dues hores i quaranta-cinc minuts, que com secretaria certifico. 
 
Vist-i-plau 
L’Alcalde      Secretària interventora  
 
 
 
 
Ramon Consola Palau    Pilar Casanova Navarro 


