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2n Tinent d’Alcalde, BM-AM
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Regidora, BM-AM
Regidor, CDC
Regidor, CDC
Regidor, CDC
Regidora, CDC
Regidora, CDC
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 onze regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els articles 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 entitats locals.
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts següents:
Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior de data 21/03/2018.
2. Expedient 95/2018. Modificació d’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres.
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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 11 d’abril de 2018, 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
ordinària del Ple de la Corporació.

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

Núm.: 04/2018
Caràcter: Ordinària
Data: dimecres, 11 d’abril de 2018
Horari: de les 21:00 a les 00:08 hores
Lloc: Sala de Plens

ACTES PLENS 2018

Elena Bergés Martín (1 de 2)
Secretaria
Data Signatura: 25/05/2018
HASH: bcde274707b5a08f73c2c9327d54115a

04/18 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 11 d’abril de 2018

3. Expedient 118/2018. Modificació d’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la
prestació de serveis en la piscina i frontó municipal.
4. Expedient 120/2018. Modificació de Crèdit núm. 2/18 de generació i transferències de
crèdit.
5. Expedient 122/2018. Modificació de Crèdit núm. 3/18 de crèdit extraordinari i suplement
de crèdit.
6. Expedient 85/2018. Elaboració i Aprovació de Pressupost de l’exercici 2018.

10.

Precs i preguntes.

Amb caràcter previ al desenvolupament de la sessió, l’Alcalde Sr. Carles Palau, comença el Ple
d’avui recordant la situació actual que es troba el país, aquesta situació d’anormalitat
democràtica, d’intervenció de l’estat, d’intentar fer veure coses que no són, doncs em veig amb
l’obligació de recordar que des de fa 176 dies tenim a la presó al Jordi Cuixart i al Jordi Sanchez,
actualment candidat a la presidència de la Generalitat, des de fa 160 dies al vicepresident
Junqueres i al conseller Forn, fa 20 dies, aquests per segona vegada, perquè ja van estar 32 dies
per primera vegada, els consellers Turull, Romeva, Rull i Bassa, fa 19 dies que l’expresidenta del
Parlament la senyora Forcadell, que també va estar 1 dia la primera vegada, a més a més, tenim
a l’exili, des de fa 162 dies, al president Puigdemont i als consellers Ponsetí, Comin, Serret i
Puig, i recordar que el president Puigdemont ha estat 13 dies a la presó a Alemanya; també fa 49
dies que l’exdiputada Anna Gabriel es troba a l’exili i 18 dies de l’exdiputada Mara Rovira es troba
a l’exili. Tots ells amb aquesta situació per aquesta deriva feixista i antidemocràtica que ha pres
l’estat espanyol davant d’aquest repte democràtic que se li ha plantejat des del govern de
Catalunya i des del poble de Catalunya.

Desenvolupament de la sessió
L’Alcalde, Sr. Carles Palau, proposa la incorporació de dos mocions a l’ordre del dia, una moció
presentada pel grup PDeCAT, i una moció presentada pel grup Bell-lloc es Mou AM. Votarem la
incorporació segons l’ordre d’entrada pel registre i també les discutirem després segons aquest
ordre.
Sra. Rosa Buira, perdó, senyor Alcalde nosaltres també tenim un punt d’urgència.
L’Alcalde, Sr. Carles Palau, d’acord, doncs plantegeu-lo i després ja el votarem.
Sra. Rosa Buira, el punt d’urgència és la proposta de modificació de partides pressupostàries per
atendre les necessitats del Club Athlètic Bell-lloc, llavors el passem a debatre o primer votem.
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9. Mocions.

ACTES PLENS 2018

8. Donar compte dels decrets i dels acords de Junta de Govern Local.

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

7. Expedient 114/2018. Aprovació de Conveni de col·laboració cientificocultural entre la
UdL i Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.

L’Alcalde, Sr. Carles Palau, fem una cosa, votem les dos mocions, aquesta inclusió i després ho
distribuirem al Ple.
De conformitat amb el que preveuen els articles 103 i 106 del Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i 83 i 91.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals, el Sr. Alcalde sotmet a votació la inclusió a l’ordre del dia dels següents punts
d’urgència no inclosos a l’ordre del dia:
MOCIÓ D’URGÈNCIA.- “MOCIÓ PER A RETRE HOMENATGE A LA MEMÒRIA DE GUILLEM
AGULLÓ I SALVADOR” presentada pel grup municipal Bell-lloc es Mou - Acord Municipal

Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar, Sr. Jaume Amorós.
1 Grup Municipal PPC, Sr. Antonio Rispa.
MOCIÓ D’URGÈNCIA.- “MOCIÓ PER ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AMB
MAJOR CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS” presentada
pel Partit Demòcrata Català, grup municipal de Convergència Democràtica.

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

La declaració d’urgència és aprovada per unanimitat dels membres assistents, majoria suficient
d’acord amb l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
pel que s’inclou com a punt novè, apartat quart.

ACTES PLENS 2018

Votacions

La declaració d’urgència és aprovada per unanimitat dels membres assistents, majoria suficient
d’acord amb l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
pel que s’inclou com a punt novè, apartat cinquè.
Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar, Sr. Jaume Amorós.
1 Grup Municipal PPC, Sr. Antonio Rispa.
MOCIÓ D’URGÈNCIA.- “PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES
PER ATENDRE LES NECESSITATS DEL CLUB ATHLÈTIC BELL-LLOC” presentada pel grup
municipal de Convergència Democràtica de Catalunya i pel grup municipal Partit Popular de
Catalunya.
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Votacions

Votacions
La declaració d’urgència és aprovada per unanimitat dels membres assistents, majoria suficient
d’acord amb l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
pel que s’inclou com a punt novè, apartat sisè.
Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.

Es prossegueix amb el debat sobre la inclusió de les mocions:
L’Alcalde, Sr. Carles Palau, s’incorporen totes com a punts d’urgència i llavors les dues mocions
les incorporaren a l’apartat de mocions i aquesta proposta que heu portat vosaltres la
incorporarem després del punt setè.
La Secretària Interventora, intervé fent un aclariment, això ha d’entrar com una moció, i atès que
és una modificació del pressupost, és l’alcaldia qui té potestat per presentar les propostes de
modificació del pressupost, a més, requereixen d’informe preceptiu d’intervenció, per tant, no es
podrien debatre ni votar.
L’Alcalde, Sr. Carles Palau, i com a moció?

ACTES PLENS 2018

1 Grup Municipal PPC, Sr. Antonio Rispa.

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar, Sr. Jaume Amorós.

La Secretària Interventora, com a moció, sí, però no serà vàlida, perquè no tindrà els informes
preceptius d’intervenció.

Sr. David Folguera, l’Alcalde, els grups municipals.
L’Alcalde, Sr. Carles Palau, doncs la incloem al punt de mocions.
Sr. Ramon Cònsola, jo només repeteixo les paraules que ha dit la secretària, és a dir, l’Alcalde és
qui te la potestat de modificar les partides, per tant, nosaltres podíem decidir el que volguéssim,
però si després l’Alcalde no la vol modificar, doncs no la modifica.
L’Alcalde, Sr. Carles Palau, doncs la incloem al punt de les mocions.
Sr. Ramon Cònsola, jo no ho tenia entès així, no obstant, ja ho parlarem després, nosaltres
només demanem que es faci, no obliguem, no ens equivoquem, es a dir, que s’iniciï el tràmit, si
l’Alcalde vol, potser hauríem de llegir la proposta per a que després tu, i perdona que et diga de
tu, senyora secretària, ens contestessis de la manera que ens has contestat, que ho trobo
correcte, i llavors ja estaries assabentada del que demanem, nosaltres no li estem exigint, li
estem demanant, i a partir d’aquí, l’Alcalde és el qui decidirà, per descomptat, i tu amb aquesta
modificació hauràs de fer el que hagis de fer, al final és la secretària i ho has de fer, els canvis
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Sr. Ramon Cònsola, fem una cosa, la entrarem com a moció i després l’Alcalde que decideixi.

que hagis de fer i de les partides que ho hagis de fer, nosaltres no et diem d’on ho has de treure i
on ho has de ficar i quin informe has de fer, això ho has de fer tu.
La Secretària Interventora, diu això si, però clar amb el concepte que heu dit “proposta de
modificació del pressupost” jo us havia d’informar que és una moció resolutòria.
Sra. Rosa Buira, una vegada haguem llegit la proposta el títol potser li podrem posar.
L’Alcalde, Sr. Carles Palau, una vegada explicat, encara més ficar-ho al punt 9 de mocions, quan
arribi el moment de discutir el punt ja ho farem.
Sr. David Folguera, llavors ho entrarem com a moció.

Sra. Rosa Buira, és una demanda.
L’Alcalde, Sr. Carles Palau, si és una cosa de pressupost ha d’haver els informes preceptius i per
tant també entenc que ha d’anar al punt aquest.

PRIMER. 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.

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

Sr. Ramon Cònsola, per nosaltres és un punt, ara per vosaltres potser és una moció.

ACTES PLENS 2018

L’Alcalde, Sr. Carles Palau, al punt de mocions.

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.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest adopta el següent
ACORD:
Primer.- Aprovar l’acta del Ple Ordinari de 21/03/2018.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Alcalde, Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, no.
Sr. Alcalde, Carles Palau, grup de Convergència, vol comentar alguna cosa?
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Atès que s’han dut a terme, el Ple Ordinari del 21/03/2018, i resta pendent per a la seva
aprovació.

Sr. Miquel Campàs, si, m’he repassat l’acta que hem aconseguit que fos literal, segons hem
reiterat molts dies, a la pàgina 16 el senyor Miquel Amorós, no passa res, només ho explico, tal
com vam quedar en el cartipàs, que aquí diu senyor Miquel, si podíem canviar, que ho parléssim,
canviar el dia, tal com vam quedar en el cartipàs, quan havíem de canviar el Ple, ens reuniríem
amb els portaveus i parlaríem per la data, demanem que si s’ha de canviar que ens reunim per
buscar una data, que tal com va fer senyor Alcalde, em va preguntar quin dia, li vaig dir es que
no ens anava be, potser hagué sigut més factible, potser la setmana que ve si que ens aniria
més bé a tots, només recordar que al cartipàs ja ho vam aprovar de que si que ho canviaríem,
prèvia reunió dels portaveus.
L’Alcalde, Carles Palau, entenc que no es cap modificació, sinó que és un aclariment.

L’Alcalde, Carles Palau, és una qüestió tècnica que desconeixem perquè la càmera ho fa i es
cert, com comento, que ho havia fet en els plens llargs i en aquest curt, no entenem perquè ho
ha fet.
Sra. Rosa Buira, jo volia fer un petit comentari, com a comentat el Miquel, amb les actes estem
força d’acord, el que si discrepem, també força, és amb els resums, creiem molt partidistes que
es pengen al web de l’Ajuntament, l’endemà del Ple. Aquest resum que és molt diversionat i molt
parcial, pensem que estaria bé que es penges al web de grup, a la pàgina del vostre grup,
estaria correcte, però no com a resum del Ple, perquè si algú es molesta a llegir el resum que
pengeu a visionar el Ple, veurà que són cosins germans de lluny, llavors creiem que aquests
resums tant partidistes, no s’haurien de posar a la pàgina de l’Ajuntament, perquè l’Ajuntament
és de tots i el Ple hauria de resumir el que ha passat realment al Ple, d’acord que més curtet,
però de la manera que es fa, creiem que no és ètic i no és el que hauria de ser, però de totes
maneres, jo torno a repetir el que he dit altres vegades, que m’agradaria acabar la legislatura
sense haver-nos de passar a l’inici de la sessió del Ple doncs una bona estona parlant de les
actes, per tant esperem que d’aquí al que ens espera, al mes de maig de l’any que ve, ho
haguem aconseguit.
L’Alcalde, Carles Palau, entenc que ara no estem parlant de les actes, sinó dels resums dels
plens, pel que fa al resum és un dels requisits que marca la Universitat Autònoma de Barcelona,
alhora de controlar als ajuntaments pel que fa a la transparència, podem discutir si el tipus de
redactat és correcte o no, però si que exigeix que es faci una noticia posterior a la realització del
Ple i que facis un resum del Ple, fins ara, que es feien uns resums, crec jo, més escèptics, més
neutrals i enguany no ens han puntuat aquest ítem, deixem-ho clar, perquè ells creuen que ha
de ser un tipus de redactat com el de la darrera vegada que s’ha fet, tot i això intentarem
millorar-lo i no caure amb tics partidistes.
Sr. Miquel Campàs, perdó que hem passat a l’aprovació de l’acta?
Alcalde, Sr. Carles Palau, en un principi ja fa dies que vam dir que si no hi ha esmenes, només
es voten les esmenes.
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Sr. Miquel Campàs, una dura una hora i pico, i l’altre cinc minuts, m’ha cridat l’atenció, si que
segueix a l’acta que ens vau fer arribar, per tant només es preguntar que ha passat.
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L’Alcalde, Carles Palau, sí, i no sabem perquè, també ho vam estar parlant amb el tècnic
informàtic i havia passat alguna vegada, que ho havia fet en dos o tres arxius, però era en plens
que duraven més de dues hores, no entenem perquè ha passat.

ACTES PLENS 2018

Sr. Miquel Campàs, és aquest aclariment o reiterar-me en aquest aclariment, i després he notat
que l’acta a la videogravació està en dues parts, no sé si us heu fixat.

Votacions
Sotmesa l’acta a votació, no hi ha observacions dels membres assistents de la Corporació, es
considera aprovada per unanimitat dels membres assistents, l’acta del Ple ordinari de 21 de març
de 2018.

En data 14 de març de 2018, la Secretària Interventora municipal emet informe tècnic-econòmic
sobre la modificació de l’ordenança fiscal proposada.
Considerant que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les Llei Reguladora de les Hisendes Locals ordenances
fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa als ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi
de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb
les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general, redactada a l’empara de l’article
106.2 de la Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en sessió ordinària de data 21 de març de
2018 va rebutjar per majoria absoluta dels membres assistents l’aprovació inicial de la
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
De conformitat amb l’article 22.2.d) i e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest
rebutja per majoria absoluta dels membres assistents, el següent ACORD:
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En data 14 de març de 2018 per providència d’alcaldia s’inicia l’expedient de modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
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Atès que el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), en els seus articles 15 a 19 especifica el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs
locals.

ACTES PLENS 2018

SEGON.- Exp.- 95/2018: APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’ IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal de l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, en els termes que figura amb la redacció que a continuació
es recull:
Article 3r. Base imposable, quota i acreditament
S’afegeix el següent punt:

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions als expedients, en el
termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde, Carles Palau i Boté, per subscriure els documents relacionats
amb aquest assumpte.
CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, l’acord
d’aprovació d'Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s'hagin aprovat
definitivament, de conformitat amb allò que preveu l'article 2. del Decret 94/1995, de 21 de
febrer, d'assignació de funcions en matèria d'hisendes locals als Departaments de Governació i
d'Economia i Finances.

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, jo crec que falta un any per les eleccions i no caldria modificar les ordenances
fiscals, perquè a lo millor hipotequem als que entraran o no els hi agrada als que entraran,
perquè encara que ho aprovem ara no tindran validesa fins al gener, per aquests tres mesos, jo
esperaria a que l’ajuntament que entri, sigui el que sigui, que s’ho faci a la seva mida, no cal
hipotecar als que entraran o no els hi agrada, jo faria això.
Alcalde, Sr. Carles Palau, el grup de Convergència, vol dir alguna cosa?
Sra. Rosa Buira, si, abans de passar al debat, si em permet senyor alcalde, li voldria fer un parell
de preguntes i li agrairia que ens contestés clarament.
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SEGON: Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició a la
Seu Electrònica d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de
trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-los i plantejar les reclamacions
que estimin oportunes.

ACTES PLENS 2018

Es concedirà una bonificació de fins al 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstancies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin.
Correspon aquesta declaració al Ple de la corporació i, amb la sol·licitud prèvia del subjecte
passiu, s’ha d’acordar per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.»

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

«9. Bonificacions potestatives.

Perquè, aquesta ordenança va entrar en vigència a l’any 1990 i la darrera modificació es va fer al
2009, ara al 2018 es pretén fer una altra modificació afegint un altre apartat, que es aquest
apartat número 9, que ens ha dit, que a més a més, com a comentat l’Antonio, si no ho tenim mal
entès, entraria en vigència al gener del 2019, no?
La Secretària interventora, aclareix que no és un tribut de caràcter periòdic, és un tribut de
meritament instantani, és a dir, en pic estigui publicada al BOP, al dia següent entra la seva
vigència.
Sra. Rosa Buira, ja pot entrar en vigència?

La Secretària interventora, doncs no ho vau fer bé.
Alcalde, Sr. Carles Palau, potser ho establia en algun dels acords.
Sr. Ramon Cònsola, no, al 1990 si tu llegeixes l’ordenança perquè al final el “alma mater” de la
ordenança que estem parlant és al 1990, perquè la única modificació, que llavors jo si que estava
a l’ajuntament, al 2008 vam modificar el percentatge de la taxa, perquè aquí venia molta gent a
edificar, i a guanyar-se la vida i per evitar especulació vam passar del 2 al 3, pel sentit de que ja
que tenien un benefici tant alt, almenys que el poble de Bell-lloc gaudis, és l’únic, però l’alma
mater de la ordenança, que allà on hi diu com ha de funcionar, perquè, quines excepcions hi ha,
es va aprovar al 89 i es va aplicar al 90. Al 2008 s’aplica a mitjans d’any i entra a l’any següent al
2009.
Alcalde, Sr. Carles Palau, però si et fixes és el que diu a la disposició final, a la disposició final
queda recollit així.
Sr. Ramon Cònsola, és igual, que nosaltres no hi entrem.
Alcalde, Sr. Carles Palau, que entraria en vigor a 1 de gener de 1990.
Sr. Ramon Cònsola, que nosaltres, si en aquell moment la secretària o secretàries que hi havia
tenien aquest criteri, el polítics, jo sóc pagès, no tinc perquè saber, si a mi la secretària em diu
que entrarà al gener me l’he de creure, si ara tu ens dius que entrarà a l’endemà, doncs t’haurem
de creure, al final tu ets la jurista de l’ajuntament, jo només he de fer pomes bones, guapes i
grosses i vendre-les ben cares, penso que és la meva obligació; per tant, que aquest tampoc és
el punt de discussió.
Sra. Rosa Buira, per tant, la pregunta correcta és, perquè s’ha de modificar en aquest moment
aquesta ordenança?
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Sr. Ramon Cònsola, la ordenança de les llicències d’obres es va modificar a primers d’any, i va
entrar a l’any següent, a 1 de gener.
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La Secretària interventora, perquè són impostos de caràcter periòdic anual, això només es
liquida quan es fa un obra, és a dir, la persona que ho demana és en aquell moment, no és com l’
IBI que és anual i llavors és a 1 de gener.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, perquè les altres van entrar a partir del dia 1?

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo et contestaria amb una altra pregunta, perquè no? Ja vam tenir
converses, l’any passat crec, que ja us vaig proposar modificar aquest ordenança, quan es va
presentar o es va plantejar el tema de la modernització del reg, ja vau manifestar la vostra.
Sr. Ramon Cònsola, no, no.
Alcalde, Sr. Carles Palau, jo us vaig fer el comentari, i vosaltres vau dir que no feia falta tocar-ho.
Sr. Ramon Cònsola, jo crec que les coses les hem de dir pel seu nom, la modificació d’aquesta
ordenança va venir per un correu que hem rebut, per un tema de l’Incasòl.

Alcalde, Sr. Carles Palau, per mi, el naixement de la intenció de modificar aquesta ordenança, ja
ve de fa temps, i un dels motius va ser aquesta que us he comentat, quan es va començar a
plantejar el tema de la modificació del reg, vam tenir unes converses, va sortir que no, i llavors
vaig dir ja no la porto ni al Ple. Ara arrel d’unes converses amb l’Incasòl, s’ha plantejat la
necessitat per part d’Incasòl, ells han de fer unes obres d’arranjament al polígon, i per donar
rapides i agilitat a aquestes obres s’ha optat per la via que ho facin com un projecte d’obres, per
tant ha de cotitzar com a permís d’obres, com a llicència d’obres, per tant ha de pagar permís
d’obres. Ells van fer una petició dient, és un be pel poble, pel polígon, etc, etc. mirem per a que
puguem pagar el mínim, llavors jo vaig rescatar aquesta idea, que jo tenia al cap, de modificar la
llicència d’obres, aplicant aquestes bonificacions, recordo que no són automàtiques i no són
obertes a tothom, són amb unes condicions taxades, com son circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació, o sigui qui demani aquesta bonificació ho ha de
justificar amb algun d’aquests conceptes i finalment serà el Ple el que decidirà si li accepta
aquesta justificació, i segons quin percentatge de bonificació es fa, llavors és el Ple el que
decidirà si em crec el que em vens o no m’ho crec, i si m’ho crec et bonificaré amb el 50 o només
amb el 25, és senzillament això, no sé si he respòs a la teva pregunta.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, perfecte.

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, puc fer una mica d’història, tu has fet una pregunta i crec que l’estic
contestant, si em deixes acabar, i si després vols.

Sr. Ramon Cònsola, et contestaré després que ella et faci l’explicació, perquè estic totalment en
desacord amb el que has dit, però totalment, després parlem.
Sra. Rosa Buira, pensem, com ha dit l’Antonio, que queda un any de legislatura i que ara no toca
fer aquestes modificacions, el proper equip de govern, que decideixi el que consideri oportú;
creiem que la obligació que tenim com a gestors de l’ajuntament es deixar les coses clares, no
podem aprovar una ordenança, que pensem que d’entrada, i ho confirma les paraules que ha dit
el senyor alcalde, donarà peu a interpretacions, perquè el concepte aquest que es concedirà una
bonificació fins al 95 % de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstancies socials,
culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Tot això és una sèrie
d’ambigüitats, llavors aquestes ambigüitats qui les concretarà.
Sr. Alcalde, Carles Palau, el Ple.
Sra. Rosa Buira, pensem que el Ple, però el Ple quina potestat té, jo penso que si fem una
ordenança, si fem un reglament, el reglament ha d’estar tipificat, dius bé, entitats socioculturals
d’aquest tipus i que es dediquin a fer aquesta tasca, però sense concretar, això és una retailar,
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Sra. Rosa Buira, si més o menys.

En cas que de que s’hagués seguit tot aquest procediment correctament, l’Incasòl adquiria el
compromís que també ho diu al conveni, de realitzar les obres en un plaç de tres mesos, això vol
dir que si vam començar al setembre, i passen 45 i 45 dies, i després afegim tres mesos, al
setembre de l’any que ve, podien estar les obres acabades i em sembla, sortosament ojalà
m’equivoqui, al setembre no estaran ni començades, per tant, des de l’equip de govern no
s’havia de vetllar pel compliment d’aquest conveni, i no heu sigut capaços de fer-ho.
Pensem que cadascú ha d’assumir els seus compromisos i les seves responsabilitats, nosaltres
vam treballar per poder signar aquest conveni, va costar, per fer els convenis s’anaven succeint
un darrera l’altre i al final definitivament vam aconseguir que es pogués signar aquest conveni,
però malaguanyada la feina, perquè si vam signar un conveni, perquè ningú se’l mirés, ningú el
fes complir, no ha servit de res.
Penso que no caldria modificar cap ordenança, si s’haguessin fet les coses com calien, si qui
s’havia de preocupar de que l’Incasòl hagués de complir el seus compromisos, se n’hagués
preocupat i després en vindran més de compromisos que no s’han de complert al moment, i que
ho havia de vetllar qui ho havia de vetllar, per tant nosaltres modificar l’ordenança en aquests
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Bé, l’explicació del senyor alcalde, al final, si realment que ens ha dit, perquè volem modificar
aquesta ordenança, que és per la qüestió del polígon d’Incasòl, clar aquí hi ha molts motius, les
industries apreten que s’estan instal·lant, el temps va passant, la legislatura tira endavant i
lògicament s’ha de donar visibilitat i viabilitat al polígon, però de vegades, el voler córrer, aquesta
presa que tenim en aquests moments, s’hauria pogut evitar si haguéssim sortit més aviat de
casa. L’Ajuntament de Bell-lloc i l’Incasòl al setembre del 2017, van signar un conveni de
col·laboració que tenia com a missió regular la realització i temporització de les obres pendents
que te l’Incasòl. L’equip de govern fins ara pensem que no ha fet la seva feina, en quant a aquest
conveni, avui no estaríem aquí intentant modificar aquesta ordenança, al conveni signat al
setembre hi diu ben clar, que l’Incasòl es compromet a fer una memòria valorada dels treballs de
reparació, dins l’àmbit de les obres d’urbanització del sector Vinyes del Mig, en un termini de 45
dies, a comptar des de la subscripció del conveni, que es va fe el 21 de setembre, aquesta
memòria valorada va entrar a l’ajuntament el 19 de gener, vol dir dos mesos més tard, del que
corresponia, per tant aquí si que pensem que va haver una negligència per part de l’equip de
govern, perquè l’equip de govern, una vegada signat aquest conveni, el que havíeu de fer era
vetllar pel compliment d’aquest conveni i ara no estaríem aquí, també diu el conveni que
l’ajuntament és compromet a comunicar a l’Incasòl la necessitat a executar altres reparacions no
contingudes a la memòria, també en un plaç de 45 dies, a data d’avui 11 d’abril, l’ajuntament
encara no ha contestat si està d’acord amb el llistat de reparacions o si s’ha d’ampliar, perquè pel
que tenim entès, ningú ha anat a revisar, si les faroles que al polígon són les que estan trencades
són 3 o són 5 o les tapes de clavegueres, que sembla que últimament les han tornat a prendre
ara s’haurien de tornar a reposar, i altres desperfectes que han pogut sorgir des del temps que fa
que ens estem remenant amb aquest conveni, amb aquesta modificació i amb aquestes obres
que tenim pendents, per tant, crec que això també ha sigut una actuació prou negligent.

ACTES PLENS 2018

repeteixo, d’ambigüitats, i considero que el Ple de torn, no li hem de passar aquest marrón, ni li
hem de passar, ni podem consentir que el Ple de torn, doncs faci les maniobres que pugui fer,
pensem que les coses s’han de deixar clares, i si ja preveiem que això pot donar lloc a
interpretacions, crec que no s’ha d’aprovar aquesta interpretació, però bè. Una altra foment de
l’ocupació, foment de l’ocupació que vol dir, que dona lloc a dos treballadors, cinc, vint-i-cinc, així
tindrà més descompte, més bonificació, però això son criteris que s’haurien de deixar definits, no
es poden deixar a l’aire i que ho decideixi l’ajuntament de torn, llavors penso que aquesta
modificació d’ordenança, ha d’estar molt i molt més concreta, per tant no volem ser
corresponsables en deixar als ajuntaments futurs una ordenança que pugui donar lloc a greuges
comparatius.

moments no ho creiem oportú i més a més, si la modificació de l’ordenança és bàsicament el
tema de l’Incasòl, el tema de l’Incasòl, complint el conveni i seguint el conveni teníem prou, i amb
això els obres quedarien fetes al moment que tocaven, per tant nosaltres avui votarem que no.

Sra. Rosa Buira, primer perquè aquesta ordenança, aquest apartat no el tenia, perquè aquest
apartat es la novetat que estem incorporant avui, perquè fins a l’ordenança teníem fins al punt 8,
però el punt 9 es el que estem incorporant avui, per tant no se’n podia parlar d’aquesta
ordenança, fa no se quants mesos.
Sr. David Folguera, una proposta era. Jo crec que els punts que havia de parlar els has resumit
tu en la teva exposició, a traves de la pregunta de la Rosa, és això, una bonificació de
l’ordenança d’obres fins al 95 % de l’impost, si que es cert i podem coincidir amb la la Rosa que
estigui tot més tipificat i que no hagi de ser el Ple el que hagi de discutir quin son els arguments
més a munt o més a vall, el que us pregunto jo, es que si ens podem posar d’acord en que això
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Sr. Ramon Cònsola, referent al que tu has dit, entenc que no has dit la veritat, jo amb tu no vaig
tenir cap reunió, vaig tenir una reunió amb los de la Col·lectivitat d’Aigües, hi havia també el
senyor Rispa, tu en cap moment ens vas dir a nosaltres de modificar la llicència, en cap moment,
en cap, l’únic que es va parlar era de la modificació del POUM, se’ns va explicar el que volien fer
i es va modificar el POUM, que per cert hi havia lo de la col·lectivitat i el d’una granja que
afectava al cementiri, allò no ho vam votar, perquè enteníem que estava afectat terreny
municipal, i pel be del POUM, enteníem que un tema que afectava al sector agrícola, que és un
sector molt fort aquí a Bell-lloc, i vam votar a favor, però a partir d’aquí, mai, mai, mai, es va
parlar de l’ordenança de modificació de l’ordenança, mai, perquè entenc que a l’ordenança no hi
fica res d’això, però es que no es va parlar, en cap moment ens ho vas plantejar, cap i a més jo
sempre que hi vaig a reunions, no se si t’has fixat, sempre vaig acompanyat perquè no m’enfio
de tu, sempre vinc acompanyat, sempre vinc acompanyat, perquè ja m’he trobat en altres
circumstàncies, llavors més que res que també donin fe del que s’ha parlat, a partir d’aquí, la
única cosa que se d’aquesta ordenança, es com molt be a dit la Rosa, pel tema de l’Incasòl, i en
el tema de l’Incasòl va quedar molt clar l’altre dia a la reunió, l’Incasòl fa cinc anys, cinc, que ha
de fer la reparació del polígon, amb el senyor Miquel Campàs, i el tècnic de l’Incasòl ja s’ho van
patejar tot, sabíem les tapes i tot, per tant a hores d’ara ja hauria d’estar fet, i segons versió de
l’Incasòl ells poden optar a un sistema que no els hi cal pagar llicència d’obres, el que passa es
que això és molt més llarg, i suposo que a vosaltres us interessa o a tots nosaltres que la cosa
sigui més curta, si han de pagar llicència d’obres doncs que la paguin, fins aquí hem arribat,
nosaltres entenem això, en el tema del reg per aspersió, doncs parlem-n’hi si és que la llicència
ho contempla, o no ho contempla, però molt be com diu res, s’hagués fet una excepció concreta
per un cas concret, nosaltres no podem deixar la porta oberta a interpretacions de futurs governs
que vinguin i puguin colar no se que, perquè tenen una majoria i son amics de no se qui, ho hem
de deixar tot ben tipificat, el Ple no som ningú, el Ple, per decidir si aquella persona, no hem de
fer nosaltres de jutges, per això està passat el que està passant ara amb la justícia, tu has
començat dient que hi ha uns senyors a la presó, i estan dient, que nosaltres no estem d’acord
que estiguin a la presó, i el jutge ha interpretat que si, qui té raó aquí, nosaltres o els jutges, per
tant no hem d’entrar en aquesta polèmica, jo sempre he dit el mateix que la cosa més clara
perquè quan nosaltres ens van ficar que també ens volien tancar al paredó, lo codi més net, més
clarivident és el de circulació, tu no portes el cinturó, 200 euros de multa i 3 punts del carnet de
conduir, i no pots dir, es que no ho sé, es que em picava l’hombro, no vostè no portava el cinturó,
tu excedeixes la velocitat, multa, tot el que es interpretatiu és un problema, per tant nosaltres no
hem d’entrar a la interpretació aquí hem de deixar les coses clares, ens ho porteu clarito, clarito,
com diuen els castellans i llavors ja ho discutim, però mestrestant nosaltres no, i perdona, en
cap moment, en cap moment, vas parlar amb nosaltres, en cap moment.

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, molt be, gràcies.

ho tipifiquem i ho puntualitzem, ho portem al pròxim ple, si parlem, és el segon cop que portem
aquesta proposta al Ple, la primera ens vau dir que parlaríem, ho estem parlant, no passa res,
entenem que si que ho podem puntualitzar per a que no sigui el Ple, sinó que sigui l’ordenança
mateix la que discrimini o puntualitzi quin son aquells punts en els quals la gent pugui demanar la
bonificació quan compleixi els requisits i sigui l’ajuntament sinó segons la interpretació els hi
retorni, per tant jo amb el que hem quedo és que si realment aquesta modificació la volem
canviar, si ens hi fiquem, si puntualitzem en el cas que desprès això no hagi de passar pel Ple de
l’ajuntament, si realment això ens servirà, si ens hi fiquem a treballar o no.

Sr. David Folguera, tampoc havien fet una obra com la que han fet.
Sr. Ramon Cònsola, escolta per entubar, per fer desaigües i per ficar aspersió mai s’havia cobrat
res, mai a la vida, ara quan s’ha fet una caseta de reg.
Sr. David Folguera, no ho sé, ho desconec.
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Sr. Ramon Cònsola, jo el que faria en aquest aspecte et diré que no, perquè això és un greuge
comparatiu amb les empreses, com per exemple al Batlle, per aquesta regla de tres li hauries de
restar de l’IBI, perquè ell està donant feina, a veure jo, mira quan era alcalde, va venir una
empresa de transports, que després es va muntar a Lleida, i li van fer un tracte a mida, però
bastant a mida, perquè Bell-lloc és un dels pobles que té els impostos més barats en temes de
vehicles de tracció i amb impostos de IBI, per tant ja és un privilegi, aquest senyor va venir aquí, i
l’Incasòl va baixar el preu del polígon gràcies a aquest senyor, perquè jo vaig fer unes
negociacions amb Incasòl, que després se’n beneficia tothom, gràcies a ell tots els demes han
pogut comprar, el tio encara no en te preu, i em diu, mira jo tinc 150 camions però no he de pagar
impost de circulació, i això és impossible, perquè l’impost de circulació no es pot eximir, això ho
sap la secretària, per llei, però volia una bonificació a banda, jo li vaig dir que no, perquè aquí a
Bell-lloc també hi ha empreses que tenen camions i també les hauríem de bonificar, paguen els
seus impostos i donen feina a gent del poble, per tant per aquí jo penso que el nostre grup no ho
trobareu per aquest aspecte, el que vingui o vulgui venir a treballar a Bell-lloc que vingui a
treballar a Bell-lloc i que ho tingui clar, perquè aquí a Bell-lloc, aquí a Bell-lloc en aquest moment
ja tenim unes avantatges i les hem de valorar, es a dir el polígon està situat en un enclavament
essencial com pocs perquè mira, està a prop de la carretera de Tarragona, a prop de la carretera
d’Andorra i amb l’eix transversal que va de Madrid fins a la Jonquera, per tant l’enclavament és
brutal, punt primer, punt segon, si miris els tributs del poble, compara, compara, aquest senyor a
Lleida paga 40 més euros per cada tractora més i casi 100 euros més per remolc, més a més lo
que li vam fer quan van comprar el terreny, que li van fer deixar un munt de metros, ja li està bé,
me n’alegro, jo me n’alegro de moltes coses, per tant jo penso que no hem d’anar aquí, ara
proposeu per aquí no, ara dius el tema dels pagesos parlem-n’hi, perquè als pagesos mai a la
vida se’ls hi havia cobrat res, mai, mai, es a dir s’havien trobat sempre.
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Sr. David Folguera, el que es vol canviar, o el que s’intenta canviar a través de la llei, es que si
una empresa que em ve aquí i diu jo agafaré 10 treballadors del poble, i això després el poble ho
retreu perquè son gent aturada dins el poble, perquè son gent activa, si aquesta empresa em diu
que farà això, jo li puc bonificar un 90 % de l’impost de les obres, si és que ho podem fer així
mirant la llei.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, la pregunta és, tu a la ment ja tens el que vols canviar, potser que ho diguis
aquí. Si tu vols canviar una ordenança és perquè tu a la ment tens algo que vols canviar, no
estem parlant de l’aire, estem parlant de coses concretes, que vols canviar de l’ordenança, i
quines coses concretes s’han de canviar.

Sr. Ramon Cònsola, mai, jo he sigut alcalde, i ho dic jo, i jo, i l’altre, i l’altre, i al temps del meu
pare, i abans, mai ningú, dius ara s’ha de cobrar, parlem-n’hi, no dic que no, parlem-n’hi, jo no
estic d’acord, perquè jo pagès i perquè entenc que avui l’agricultura ho està passant malament, i
a damunt va el sobreesforç, que tothom anirà amb el coll així, per l’estalvi amb l’aigua i per la
millora, crec que estem fent una injustícia, però bueno, per lo demés, tu porta un llistat de coses i
després nosaltres ja les valorarem, i et direm.
Sr. David Folguera, m’agradaria que si faig aquest llistat de coses, m’agradaria que no les hagi
de portar aquí al Ple, que pugui parlar amb vosaltres, i estem d’acord o no estem d’acord, perquè
que no les hagi de portar aquí.

Sr. David Folguera, si les interpretacions.
Sr. Ramon Cònsola, demà podem ser nosaltres, demà passat uns altres, i aquells altres poden
tenir una altra captació cap algú, si això està tipificat, hauran de canviar això per després
decantar-se cap aquest algú, per tant jo crec que les temptacions les hem de treure de sobre,
perquè les temptacions fan el lladre, m’entens i per tant, com molt bé ha dit la Rosa, s’han de
clarificat tot molt be, ara tu dies faig un llistat, ens el passes, nosaltres l’estudiem i el contestem,
pues mira en aquestes coses si, i en aquestes coses no, jo et dic una cosa, avantatges fiscals, o
d’aquest tipus per una persona que s’implanti aquí si tu vols venir aquí vine, saps perquè venen,
per l’emplaçament i perquè el terreny és molt barat, perquè per ahi els terrenys estan casi a 100
euros i aquí estan comprant a 40 euros, tu ara agafes 10.000 metres, i t’estalvies 60.000 euros
per metro i multiplica, son 600.000 euros que t’has estalviat, 600.000 euros amb 10.000 metres,
una empresa justa, no cap súper empresa, vull dir per això venen, a veure, els empresaris, ho
fan anar molt la calculadora i el bolígraf, això està clar, ara aquí tenen unes avantatges que ja les
tenim, els impostos de Bell-lloc estan molt rebaixats, i sinó només cal que ho vagin mirant, i ara si
vols fer el llistat doncs el fer-ho i endavant, ara fer una barra lliure amb aquest moment, que
estem fent una barra lliure, i que ho decideixo els d’aquí dalt, que poden tenir el criteri que tenen,
que et poden enviar un tècnic.
Sr. David Folguera, que poden tenir uns criteris bons o dolents.
Sr. Ramon Cònsola, ni bons ni dolents, es que no parlo pels que estem aquí ara, perquè entenc
que tots tindríem un bon criteri, és perquè algú tingui un mal pensament el dia de demà, mira
aquesta ordenança és del 89, imagina’t si han passat anys, doncs pensa que tu estan obrint una
porta, ara ens venen idees, i que algú pot aprofitar el que nosaltres hem fet i interpretar-ho d’una
alta manera, i amb la llei a la ma, per això t’he pregunta pels presos qui té raó els presos o el
jutge.
Sr. David Folguera, nosaltres.
Sr. Ramon Cònsola, i tu li preguntes al jutge, a veure que et dirà, home no fotem.
Sra. Rosa Buira, i amb llistat aquest, jo David en el que si discreparia es en beneficiar a
l’empresa privada, entre cometes, l’empresa privada, quan un munta una empresa ja saps que té
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Sr. Ramon Cònsola, no, però al Ple saps que passa, avui sou vosaltres.
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Sr. David Folguera, jo això, el que has dit tu del Batlle, va ser el primer que se’m va plantejar
quan vaig llegir, vaig pensar, ostia, però si ha de passar pel Ple, al final serà el Ple qui ho
decidirà, per tant.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, pues vale, d’acord, tu parla.

unes despeses, i el que busca aquest senyor o senyora és tenir un benefici econòmic, des de
l’ajuntament, des de l’ajuntament s’ha de ser molt curosos alhora de dir doncs a tu et faré una
rebaixa i a tu no, on està el límit.
Alcalde, Sr. Carles Palau, a canvi de que, d’un benefici social, d’un retorn social en aquest cas
seria rebaixar l’atur del poble. Em sembla que el Miquel havia demanat la paraula.
Sra. Rosa Buira, bueno lo de disminuir l’atur del poble, en aquest cas.
Alcalde, Sr. Carles Palau, si ve una empresa que porta un projecte que diu mantindré 10
persones contractades del poble, amb uns requisits i si passats tres anys no compleix amb això
no se li retorni l’IBI o l’impost d’obres.

Alcalde, Sr. Carles Palau, o tres, o quatre o cinc.
Sra. Rosa Buira, vindria amb tota la normativa dels drets de les persones que això es pot dir i tu
pots dir de tu a tu, però jo no m’atreviria a escriure que llogaré unes persones amb unes
determinades característiques i que són del poble o que no són del poble.
Alcalde, Sr. Carles Palau, l’empresa privada pot llogar a qui vulgui, no és com l’empresa pública.
Sra. Rosa Buira, la senyora secretària ens ho hauria d’aclarir això.
Sr. Miquel Amorós, jo només volia fer dos comentaris, el primer general hem parlat de les
ordenances, hem parlat de l’any 90 de l’any 2008, en temes sobretot, per exemple, el tema
construccions ha canviat tot, no ens ha de fer por parlar de les ordenances i modificar el que
canvi i una crec que una revisió sinó cal anual sinó cada x temps, el tema taxes i regulació de
taxes, i tot això.
I un altre comentari, em sembla també injust el vostre discurs aquest recurrent, de que la gestió
del govern es nefasta, i vosaltres només heu fet que treballar i seguir treballant, jo crec que ni la
nostra gestió ha sigut nefasta, ni vosaltres segurament heu fet les coses al 100 % bé, jo crec que
és un discurs que el sento cada ple el vaig sentint molt recurrentment i crec que es bastant injust,
la veritat, perquè sembla que tot el que fem totes les nostres gestions són nefastes, no complim
els terminis, ojalà poguéssim tenir en 40 dies i no en 45 o en tres mesos la memòria d’Incasòl,
que us penseu que no en vetllem per aquestes coses, evidentment que vetllem, jo crec que és
molt injust aquest discurs i ho dic i ho comento perquè em bull la sang quan us sento perquè ho
sento cada Ple i crec que no és veritat, ni la nostra gestió és nefasta i segurament la vostra
també tenia les seves coses bones i les seves coses dolentes, les seves coses bones, també ho
remarco.
Sra. Rosa Buira, com a tot arreu, i tots ens equivoquem i aquí estem, però avui no sé si he
recordat massa lo bé que ho havíem fet nosaltres.
Sr. Miquel Amorós, bueno amb el tema del polígon has comentat que vau estar treballant molt i
sembla que nosaltres no hem fet res.
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Sra. Rosa Buira, que llogarà 10 persones del poble.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, si vol el descompte.

ACTES PLENS 2018

Sra. Rosa Buira, això et trobaràs una empresa que t’ho escrigui.

Sra. Rosa Buira, he dit que havíem estat treballant molt per aconseguir el conveni, i és una
certesa.
Sr. Miquel Amorós, i no hem treballat nosaltres?
Sra. Rosa Buira, i jo no vaig ser de les que va treballar més en aquest tema, el Ramon ho va
treballar bastant més.
Sr. Miquel Amorós, jo això no ho discuteixo, jo no tu discuteixo això.
Sra. Rosa Buira, però lo que també heu de convenir és que en aquest tema del conveni
d’Incasòl...

Sr. Ramon Cònsola, mira Miquel referent, no vull dir que vam treballar poc ni molt, penso que
quan una persona està al davant la seva obligació es treballar i vetllar, només es aquesta, per
tant al fi i al cap tots ens vam presentar voluntaris per treballar pel poble i aquesta és la nostra
obligació, tal i com molt bé ha dit l’Antonio, els de l’Incasòl son gent que viuen a Barcelona, és un
dinosaure i va al seu ritme, i aquí anem a un altre, ells no tenen mai presa, aquí vam tornar a
signar el conveni, vam signar el conveni que ja estava damunt de la taula, i que al final ja es va
signar, que prou va costar, que se’ns va dir que nosaltres ficàvem pals a les rodes i amb tot i amb
això després de la signatura, per això us ho estem dient, l’Incasòl, aquí nosaltres l’únic que
estem vetllant és que el poble d Bell-lloc te un cap problema, que és l’aigua de boca. Ara vam
enviar una carta dient que la Teresa Carles quanta aigua necessitava, el senyor alcalde ens
contesta quan ho sàpiga ja us ho diré. A mi m’estan dient que aquesta empresa necessita molta
aigua, molta aigua, és a dir segurament que és molta, més que l’aigua anirem sobrepassat dels
40.000 m³, ja tenim un problema, hi ha casi més de 100.000 m² venuts del polígon, 100.000 m².
L’Ajuntament de Bell-lloc es pot trobar en un problema perquè si jo compro una parcel·la al
polígon i porto un projecte aquí, l’ajuntament me l’ha de donar, ja tenim un problema, si amigo si,
i tu hauràs de mirar el conveni i t’hauràs d’encarar amb els d’Incasòl, però al primer que aniran a
veure és a l’ajuntament, no t’equivoquis, el primer que vindran, i nosaltres som insistents en això
perquè el que no volem fer és sacrificar l’aigua del poble pel polígon, perquè això que s’ha fet ara
també ho podíem haver fet nosaltres, venga parcel·les i que xupin de la tuberia del poble, no,
cada cosa al seu lloc, i això només ho estem dient, perquè estem a l’antesala de que passi això, i
hi haurà un problema, vale un mira cap aquí i l’altre cap allà.
Nosaltres ho tenim molt clar, i no és que haguem treballar molt ni poc i us ho estem dient, heu
d’anar a sobre, aneu a sobre, a sobre, aquesta gent sabem com són, sabem com són. Lo de
demà per ells és d’aquí tres anys.
Sr. Miquel Amorós, precisament pel que comentes i pel que comenta l’Antonio, si vosaltres sabeu
també, perquè tu també vas treballar, que van a un altre ritme.
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Sr. Antonio Rispa, se’ls ha d’exigir, perquè si no hi vas allí cada dia exigint-los-hi, exigint-los-hi,
passen, ells ja ho tenen bé, van cobrant i ja ho farem, allí s’ha d’anar i dir escolta si no ho fas,
buscar solucions que no són les del conveni, nosaltres ens agafem a que es compleixi lo del
conveni.
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Sra. Rosa Buira, aparentment, aparentment, el que es veu i els resultats aquí els tenim que
estem a no sé quants mesos des del setembre fins ara que es va signar aquest conveni i estem
com estàvem, per tant no ho sé, hi ha moltes maneres de vetllar, segurament no heu fet la més
encertada, si vols que ho diem així ho direm així.

ACTES PLENS 2018

Sr. Miquel Amorós, no hi hem treballat.

Sr. Ramon Cònsola, dotze anys, dotze.
Sr. Miquel Amorós, dotze i els tres o quatre anys que portem, segurament que també, si vas
treballar tants anys i ens estàs comentant que van aquest ritme és perquè també t’hi vas trobar al
seu dia segurament.
Sr. Ramon Cònsola, no, jo vaig gastar moltes rodes anant a Barcelona, a mi allà em coneixien
tots, des del botones fins al de dalt de tot, creu que sabien quan arribava, tots, tots.

Alcalde, Sr. Carles Palau, gràcies. Unes respostes ràpides, no puc estar d’acord amb tu Rosa,
em perdonaràs, jo crec que estem vetllant pel polígon, hi ha varies coses que ho demostren, per
exemple al conveni parla de que l’Incasòl ha de presentar una fiança de 50.000 €, nosaltres no
hem parat fins que han presentat una fiança de 160.000 €, quan l’Incasòl no presenta mai cap
fiança davant de que cap ajuntament, per qüestions polítiques, i crec que ens ha costat, però fins
que no ho han fet, no hem continuat endavant; després l’arquitecte municipal si que ha contestat
l’informe de l’Incasòl, i em sembla que teniu còpia.
Sra. Rosa Buira, si, si.
Alcalde, Sr. Carles Palau, perdona acabo jo, tu has contestat que des de l’ajuntament no sabia
contestat aquest informe i aquest informe se’ls hi ha fet arribar, per lo tant no està corrent el
termini, s’ha paralitzat perquè estem esperant que ells facin les esmenes que consten en aquell
informe.
Pel que fa a les visites, aquest projecte que van presentar ells les esmenes, es va fer arran una
visita que es va fer amb els arquitectes municipals, els tècnics i Incasòl i es va patejar, igualment
que devíeu fer vosaltres moltes vegades, tot el polígon i una per una es van anar marcant totes
les deficiències que hi havia, i si no s’ha donat la llicència d’obres, no s’ha donat el vistiplau a
aquest projecte, senzillament és perquè només han inclòs de les reparacions que es van parlar
aquell dia, no es parla ni de la estació depuradora, no parla ni de les bombes d’aigua, no parla ni
de les faroles, tot i que també s’han fet visites individuals per aquests temes, senzillament perquè
ells al·leguen de que el que han presentat en aquest projecte és lo que s’ha de contractar ara
expressament i les altres coses que s’han d’arreglar ells ho estan fent passant pels contractes de
manteniment que tenen vigents. Però nosaltres, tot i així, fins que no certifiquen que les coses
que no estan incloses en aquest projecte en reparacions estiguin en condicions, es a dir, primer
ens han de certificar ells que està en condicions i segon els tècnics municipals donin el vistiplau,
nosaltres no acceptarem el projecte de reformes.
Per tant l’arquitecte ha contestat el projecte, s’han realitzat visites sobre el terreny tant amb els
tècnics com sense els tècnics i tornant amb el tema de les ordenances, que és el punt que estem
debaten ara principalment, jo no estic d’acord amb aquesta comparació que heu fet de que, per
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Sr. Miquel Amorós, vau fer feina al seu moment i nosaltres també l’estem fent, només estic
reivindicant això per aquest discurs que teniu recurrent, torno a dir, no només amb el tema del
polígon i demà amb una altra cosa, de que la gestió de l’equip de govern es nefasta, i la vostra
no era perfecta però molt bona, només torno a dir això.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, no, ni bona ni dolenta, vam fer la que ens tocava.
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Sr. Miquel Amorós, jo no estic posant en dubte en cap moment la feina que vau fer al seu
moment i la feina que feu, jo el que estic ficant en relleu és la feina que estem fent nosaltres
també, i que evidentment, vosaltres vau fer una bona feina al seu moment.

exemple que heu comparat amb la empresa del Batlle, una cosa és l’IBI que l’IBI el pagarà el
Batlle, el Mecanitzats Bell-lloc, el Biològic i qualsevol empresa que es monti al polígon i una altra
cosa és l’impost d’obres que el pagarà una sola vegada.

Sr. Ramon Cònsola, jo ho discrepo d’una altra manera.
Alcalde, Sr. Carles Palau, i després voldria ja per acabar el tema, jo recordo perfectament que us
vaig comentar, i inclús, tu la resposta teva va ser, vas ficar l’exemple d’aquesta empresa de
transports, que va demanar una rebaixa de l’IBI, i vas dir l’empresa que vingui a Bell-lloc que
pagui el que toca de l’impost d’obres, jo recordo, vam tocar el tema, no van discutir ni res, vaig
plantejar el tema.
Sr. Ramon Cònsola, aquí havies parlat del reg, i del reg tu no ens vas parlar mai.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, si ell justifica que a canvi d’aquest magatzem, augmentarà la producció
i augmentarà els contractats d’aquí Bell-lloc, pot demanar, repeteixo, pot demanar, pot demanar
tranquil·lament aquesta bonificació, i és independent de que nosaltres la intruïm ara o no, perquè
tu estàs patint per les pròximes, pels pròxims plens, pels pròxims ajuntaments que vinguin
darrera nostre, però és que ells poden agafar-la i introduir-la això, perquè aquesta modificació no
és que ens l’haguem tret de la màniga, l’haguem parit nosaltres, senzillament hem agafat la llei,
la llei taxa les bonificacions que es poden incloure en les llicències d’obres i hem agafat aquesta,
vull dir que els que puguin venir a la legislatura següent, poden anar directament a incloure
aquesta bonificació i la tindran. Aquesta preocupació de que no volem deixar-los un marron als
propers regidors que passin per aquest ajuntament, vull dir, si tenen aquestes tendències que
has anomenat tu, ho poden fer tranquil·lament, perquè aniran a la llei, i si tenen la majoria
suficient, inclouran aquesta modificació a l’ordenança i podran tirar milles i podran fer el mateix.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, és que no m’has entès, el Batlle pot demanar una llicència d’obres per fer un
magatzem.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si és cert, t’he dit del reg, que també hi havia la possibilitat.

Alcalde, Sr. Carles Palau, deixa’m acabar Ramon.
Sr. Ramon Cònsola, cada cosa al seu puesto.
Alcalde, Sr. Carles Palau, va sortir en una xerrada el tema d’introduir aquesta modificació i tu em
vas ficar com exemple aquesta empresa de transports.
Sr. Ramon Cònsola, correcte, tu em vas dir...
Alcalde, Sr. Carles Palau, no es que hagi mentit al plantejar aquesta modificació.
Sr. Ramon Cònsola, tu em vas dir, tu em vas dir que havia vingut una empresa de transports, que
ja m’havia vingut a veure a mi i que volia una bonificació no de IBI, una bonificació, no vas parlar
ni de IBI, ni d’imposts d’obres ni de res, i menys del reg, del reg mai a la vida has parlat, cada
cosa al seu lloc.
Alcalde, Sr. Carles Palau, jo recordo perfectament.
Sr. Ramon Cònsola, jo et vaig dir.
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Sr. Ramon Cònsola, no, no.

Alcalde, Sr. Carles Palau, haver tret el tema.
Sr. Ramon Cònsola, no senyor, això es mentida.
Alcalde, Sr. Carles Palau, jo menteixo i tu tens malament el dia.
Sr. Ramon Cònsola, perfecte.
Alcalde, Sr. Carles Palau, entesos.
Sr. Ramon Cònsola, doncs entesos, vull dir deixem-ho aquí.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si el que es fa la casa la demana, i presenta un pla que el retorn social
és pel poble, ho demana i se li pot donar.
Sr. Ramon Cònsola, doncs porteu la proposta i la discutirem al Ple.
Sra. Rosa Buira, perdó alcalde, puc replicar.
Alcalde, Sr. Carles Palau, breu, si us plau.
Sra. Rosa Buira, breu, vull llegir l’informe del tècnic, aquest informe que el vostre tècnic ha fet.
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Sr. Ramon Cònsola, i et dic una cosa, jo et repeteixo el mateix, per aquesta regla de tres, jo no
estic d’acord, perquè aquella persona que es fa una casa, li hem de cobrar un 3 % i un altre que
agafarà un treballador de l’atur, potser farà un magatzem que val 600.000 euros i té una
exempció fiscal.

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, deixem-ho aquí i passem a votar.

Alcalde, Sr. Carles Palau, el nostre no, el de l’ajuntament, el de tots.

INFORMO, informa quatre punts:
El primer que en data 14/09 es va aprovar definitivament pel Ple de l’ajuntament..., això m’ho
salto perquè és una cronologia del que diu al conveni.
A la segona, que a la clàusula quarta, de l’esmentat conveni, l’Incasòl es compromet a efectuar
una memòria valorada, que he llegit abans, en data 12 de gener de 2018, número de registre, per
altra banda, al conveni s’indica que en cas que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell consideri que és
necessària l’execució d’altres treballs, que també he recordat abans, per tant l’informe del tècnic,
al primer punt de l’informe, diu això, i al segon punt, continua revisant el que diu el conveni de
l’Incasòl.
Al punt tres diu, que, un cop revisat per part dels Serveis Tècnics municipals el projecte
presentat, no es fa referència a la comprovació de les instal·lacions existents per tal d’assegurar
el seu correcte funcionament i evitar així, possibles treballs de reparació posteriors no
contemplats a la memòria valorada presentada, jo ho considero una gran ambigüitat també, però
bé.
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Sra. Rosa Buira, el de l’ajuntament, el tècnic de tots, doncs bé, intentaré llegir resumit.

L’import per tal de dur a terme les actuacions segons s’especifica al projecte és de 159.000
euros, i al punt quatre del seu informe, diu, que, segons s’indica a la mateixa clàusula quarta del
conveni, l’Incasòl s’obliga a efectuar tots aquests treballs de reparació en el termini màxim de 3
mesos, a comptar des de l’obtenció del vist-i-plau de la memòria valorada, i a conclusions diu,
que, per tant, i atès allò dit fins ara, per tal de poder informar favorablement la documentació
aportada, cal acreditar la revisió i bon funcionament de les instal·lacions per tal d’assegurar que
no s’hauran de dur a terme futures reparacions. La resta d’obres de reparació es consideren
adequades i suficients.

Sra. Rosa Buira, que està tot correcte, home jo penso que.
Alcalde, Sr. Carles Palau, una vegada ho justifiquin, aniran els nostres tècnic a comprovar que
està tot correcte.
Sra. Rosa Buira, és a dir, hem d’anar allargant el procés, perquè si el que demana el conveni i
diu el conveni és que tens 45 dies l’ajuntament, per fer un llistat de les coses que s’han d’afegir a
les coses que ells t’han aportat.
Alcalde, Sr. Carles Palau, no, tens 45 dies per acceptar o no el projecte de reparacions que ens
presenten.
Sra. Rosa Buira, per acceptar i per proposar noves reparacions, aquesta proposta de noves
reparacions no s’ha fet.

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, precisament perquè se’ls hi demana a ells que justifiquin, que està tot
correcte.

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

Per tant, aquí en cap moment, diu que s’ha anat a fer aquesta revisió, segons acabes de dir que
s’havia fet, i tampoc no hi ha cap llistat de reparacions que s’hi ha d’afegir, perquè no hi diu res
aquí.

Sra. Rosa Buira, aquí no hi consten, ho he llegit públicament.
Alcalde, Sr. Carles Palau, perquè aquest informe és anterior a aquestes visites sobre el terreny.
Sra. Rosa Buira, però aquest informe és el que tu has justificat, que és l’informe que tu has enviat
a l’Incasòl de conformitat de les obres.
Alcalde, Sr. Carles Palau, de conformitat no.
Sra. Rosa Buira, doncs de que ha servit aquest informe.
Alcalde, Sr. Carles Palau, home si he dit que paralitzàvem el termini de 45 dies vol dir que no es
conforme.
Sra. Rosa Buira, i per tant, ara on estem doncs.
Alcalde, Sr. Carles Palau, doncs estem esperant que l’Incasòl ens conformi que tots els serveis
tècnics estan en funcionament i quan ens ho confirmi nosaltres anirem a comprovar.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, si que s’ha fet, s’han fet visites sobre el terreny, l’altre dia van estar
amb el tema de...

Sra. Rosa Buira, o sigui que...
Alcalde, Sr. Carles Palau, i paral·lelament, l’Incasòl està treien a licitació els arranjaments que
consten al projecte.

Sra. Rosa Buira, aquí no hi diu que està revisat i comprovat.
Alcalde, Sr. Carles Palau, aquí diu que està d’acord amb el projecte, l’únic que falta justificar és la
resta que no està dins el projecte.
Sra. Rosa Buira, aquí no hi diu això.
Alcalde, Sr. Carles Palau, llegeix les conclusions, si us plau.
Sra. Rosa Buira, a les conclusions, si, si.
Alcalde, Sr. Carles Palau, que diu a les conclusions.

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, el que ells han proposta és el que hi ha al projecte d’obres, i això està
revista i està comprovat.

ACTES PLENS 2018

Sra. Rosa Buira, per tant hem donat el tomb al conveni, perquè el conveni deia, l’Incasòl fa una
proposta i l’ajuntament te 45 dies per fer una contraproposta, i ara de contraproposta no hem fet
cap, i ara esperem que l’Incasòl tingui a be, doncs demostrar-nos que el que ells proposen està
be. No estem complint el conveni, el conveni ho deia ben clar, l’Incasòl fa un proposta, repeteixo,
i l’ajuntament te 45 dies per fer una contraoferta, una contraproposta, i ara no, resulta que
enviem un informe tècnic, i l’Incasòl és el que ens ha de justificar que el que ells han proposat, és
el que es correcte, crec que els que hauríem de revisar si el que han proposta es correcte, som
nosaltres, des de l’ajuntament que som els interessats.

Sra. Rosa Buira, la resta d’obres de reparació es consideren adequades i suficients.

Sra. Rosa Buira, que, per tant, i atès a tot allò dit fins ara, per tal de poder informar favorablement
la documentació aportada, cal acreditar la revisió, cal acreditar la revisió, i qui la de fer aquesta
revisió.
Alcalde, Sr. Carles Palau, que més diu.
Sra. Rosa Buira, i bon funcionament de la resta d’instal·lacions.
Sr. Ramon Cònsola, i ja està.
Alcalde, Sr. Carles Palau, que més.
Sra. Rosa Buira, per tal d’assegurar que no s’hauran de dur a terme futures reparacions. Per tant
aquí no hi diu res.
Alcalde, Sr. Carles Palau, i continua.
Sra. Rosa Buira, i prou.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, llegeix totes les conclusions, si us plau.

Alcalde, Sr. Carles Palau, continua.
Sra. Rosa Buria, la resta d’obres de reparació es consideren adequades i suficients, això és tot el
que diu.
Alcalde, Sr. Carles Palau, la resta d’obres de reparació es consideren adequades, són les que hi
ha al projecte que van presentar ells, i el que se’ls hi està reclamant en aquest informe és tot el
que no hi ha entrat al projecte i que al conveni es cedeix a l’ajuntament, com són l’estació
depuradora, les bombes de les aigües pluvials, l’enllumenat i alguna cosa que em deixo, està en
condicions.

Sra. Rosa Buira, jo penso.
Alcalde, Sr. Carles Palau, l’únic que et diu aquí és que punt 1, el projecte que ens heu presentat
per reparar els escocells, les tapes de claveguera, pintar el terra, els bordillos, tot això està bé,
perquè és el que es va parlar a la visita d’obres i falta que acrediteu tota la resta que no està dins
d’aquest projecte, que compleix.
Sra. Rosa Buira, fa pocs dies que van tornar a prendre tapes, és a dir que ara en deu faltar més,
s’haurien d’afegir aquestes.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, perquè se sap que no ho estan en condicions, aquestes coses no
estan, perquè la estació depuradora, estava travada el motor, que l’altre dia a la visita que es va
fer al terreny, es va demostrar que estava travat, que les bombes pluvials estaven travades totes,
s’han hagut de canviar, o les estan canviant, que les faroles del carrer s’han tingut que buidar de
nius, i tapar els forats perquè s’havien fet forats a dins, s’han hagut de netejar els quadres de
llum, tot això se’ls hi està demanant que ho justifiquin ells tècnicament i amb certificats de
condicions, perquè tot això s’han anat fent les visites, i se’ls hi ha estat dient hau de fer això, això
i això.

ACTES PLENS 2018

Sra. Rosa Buria, i prou.

Sra. Rosa Buira, tot i així considero que s’hauria, seria molt més fàcil, molt més entenedor per
tothom, jo sóc d’aquells que m’agrada tipificar les coses i deixar-ho ben claret, i totes aquestes
mancances que s’ha detectat, o el tècnic ha detectat, que s’havien de millorar, no costava gaire
de relacionar-les en un lloc o un altre. Aquestes conclusions és una ambigüitat i trobo a faltar
aquesta relació concreta de totes les coses que s’han de millorar, que a part era el que deia o
vam signar al conveni.
Alcalde, Sr. Carles Palau, molt bé, entesos, doncs passem a la votació.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora
de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, aquesta es rebutjada per majoria
absoluta dels membres assistents de la corporació.
Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, també es van prendre dels carrers, que no estan cedits.

Vots en contra:
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

En data 05 d’abril de 2018, la Secretària Interventora municipal emet informe tècnic-econòmic
sobre la modificació de l’ordenança fiscal proposada i informe jurídic sobre la normativa
aplicable.
Considerant que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les Llei Reguladora de les Hisendes Locals ordenances
fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa als ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi
de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb
les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general, redactada a l’empara de l’article
106.2 de la Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
De conformitat amb l’article 22.2.d) i e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest aprova
per unanimitat dels membres assistents, el següent ACORD:

23

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

En data 05 d’abril de 2018 per providència d’alcaldia s’inicia l’expedient de modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina i frontó
municipal.
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Atès que el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), en els seus articles 20 a 27 especifica el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores de taxes.

ACTES PLENS 2018

TERCER.- Exp.- 118/2018: D’APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA
MODIFICACIÓ DE L’ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LATAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA I FRONTÓ MUNICIPAL.

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació
de serveis en la piscina i frontó municipal , en els termes que figura amb la redacció que a
continuació es recull:
Article 4. Quantia
«1. La quantia de la taxa regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa continguda
en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
A. PISCINES:

Entrada cap de setmana (dissabtes i diumenges)

9€

Abonaments per temporada

35€

TARIFES REDUÏDES:
Abonaments per temporada
Membres de les unitats familiars amb el títol de família
nombrosa o família monoparental expedit per la Generalitat de
Catalunya

26,25€

Persones aturades de llarga durada*

26,25€

Persones amb grau de discapacitat física o psíquica
reconeguda per la Generalitat de Catalunya:
Igual o superior al 33%

31,50€

Igual o superior al 65%

17,50€

Tarifa jove: entre 7 i 16 anys**

26,25€

Observacions:
* Persones aturades de llarga durada: segons estableixi el SOC o organisme corresponent
** Compresos en aquesta tarifa els joves que compleixin els anys durant tot l’any natural.
Tots els subjectes que vulguin accedir al recinte de les piscines hauran de tenir l’abonament o
l’entrada de dia sigui quina sigui la seva modalitat de títol individual.»
SEGON: Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició a la
Seu Electrònica d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de
trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-los i plantejar les reclamacions
que estimin oportunes.
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Entrada dia

ACTES PLENS 2018

TARIFA ORDINÀRIA

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions als expedients, en el
termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde, Carles Palau i Boté, per subscriure els documents relacionats
amb aquest assumpte.

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, amb això de les piscines, aquest apartat ho trobo bé, el que no trobo tant bé,
és l’apartat del frontó, l’apartat segon, perquè diu que beneficiarà a certes entitats, i no queda
clar.
Alcalde, Sr. Carles Palau, es que no ho tractem avui el frontó, el frontó el vam modificar l’any
passat, avui només modifiquem tarifa de piscines.
Sr. Antonio Rispa, aquí constava que el frontó també.

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

Debat
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CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, l’acord
d’aprovació d'Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s'hagin aprovat
definitivament, de conformitat amb allò que preveu l'article 2. del Decret 94/1995, de 21 de
febrer, d'assignació de funcions en matèria d'hisendes locals als Departaments de Governació i
d'Economia i Finances.

Sr. Antonio Rispa, vale, vale.
Sr. David Folguera, el frontó les entitats tenen gratuïta la llum, i la gent té una targeta, com el
futbol que va amb targeta.
Alcalde, Sr. Carles Palau, vale, gràcies. Grup de Convergència?
Sr. Ramon Cònsola, nosaltres estem d’acord, el que passa és que amb el tema del frontó, ara
que he vist l’ordenança que ens heu passat, les entitats haurien de ser les de Bell-lloc, i no les
que realitzin.
Sr. David Folguera, de Bell-lloc són, només tenen targeta els del Futbol i els del Frontó.
Sr. Ramon Cònsola, d’acord però aquí, l’ordenança diu bonificar a les entitats que realitzin
activitats en el municipi de Bell-lloc, obríem la porta a totes les entitats i les de fora també, pot
venir una entitat de fora i pot justificar que fa qualsevol activitat per petita que sigui i pot tenir
aquesta bonificació, que no sé quina és perquè tampoc hi diu aquí quina bonificació.
Alcalde, Sr. Carles Palau, això no ho vam tocar, això ve d’abans.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, perquè us vam passar l’ordenança total, tal i com quedava, però
només modificàvem l’apartat de piscines, el frontó es va modificar.

Sr. Ramon Cònsola, es que he vist que aquí hi ha un error, i és per modificar, que potser ho vam
fer nosaltres, no ho sé.
Alcalde, Sr. Carles Palau, no ho sé.
Sr. Ramon Cònsola, jo no sé qui la va fer.
Alcalde, Sr. Carles Palau, jo crec que aquí hi ha un problema de legislació, i no sé si em corregirà
la secretària i es que no es pot fer diferenciació.
Sr. Ramon Cònsola, però és l’ordenança, no?

Sr. Ramon Cònsola, és il·legal?
Sr. Miquel Campàs, una pregunta, si.
Alcalde, Sr. Carles Palau, suposo que al seu dia es va buscar una.
Sra. Rosa Buria, llavors a alguns els hi podem exigir que contractin gent del poble i llavors
ignorem aquesta normativa.
Alcalde, Sr. Carles Palau, no li exigim, ell es compromet.
Sr. David Folguera, una empresa és privada, no és públic.

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

La Secretària interventora comenta que és il·legal.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, entre la gent del poble i la gent de fora.

Sr. David Folguera, som nosaltres els que oferim el servei. No parla de bonificacions, el preu
estipulat a la targeta del frontó, si una persona ve i compra una targeta, i aquella targeta la
recarrega pot utilitzar el frontó.
Sr. Ramon Cònsola, fica s’aplicaran bonificacions a les entitats que realitzin activitats al municipi
de Bell-lloc, i aquí tornem a obrir la porta a tothom, és a dir s’aplicaran bonificacions que tampoc
diem quines bonificacions s’aplicaran.
Sr. Miquel Campàs, bueno es pot modificar.
Sr. Ramon Cònsola, és igual.
Alcalde, Sr. Carles Palau, està així des del dia que es va crear.
Sr. Miquel Campàs, a vegades les coses quan les llegeixes quatre vegades, dius aquí.
Sr. David Folguera, el frontó te una preu estipulat i hi ha aquest preu, i no hi ha bonificacions.
Sr. Ramon Cònsola, però no allarguem el Ple, com que parlem de les piscines, votem per les
piscines.
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Sr. Ramon Cònsola, no, les entitats pot ser.

Alcalde, Sr. Carles Palau, un cop exposats els motius de tots els grups, passem a la votació.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta d’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal núm.
20 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina i frontó municipal, aquesta es
aprovada per unanimitat dels membres assistents de la corporació.
Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
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Sr. David Folguera, després de la consulta que va realitzar l’ajuntament a les persones usuàries
del recinte de les piscines, tancada la temporada a finals de setembre de l’any anterior, resultats
estan penjats a l’apartat de participació del web de l’ajuntament, vam poder recollir una sèrie de
demandes entre elles la revisió dels preus i bonificacions per a membres de famílies nombroses,
per persones foranies que tota la vida han estat aquí al poble, i que trobaven discriminatori haver
de pagar més pel mateix servei o fins i tot gent amb un cert grau d’invalidesa que ho demanava.
En aqueta modificació de l’ordenança de les piscines, perquè entenem que les ordenances, son
fulls i textos vius, com parlàvem abans també i han d’anar adaptant-se al temps i a les
circumstàncies actuals de cada moment, i de fet ara sabem que les ordenances s’hauran de
revisar anualment, el que pretenem amb aquesta modificació és incorporar tarifes reduïdes, com
són les de família nombrosa, persones disminuïdes, persones de llarga aturada i tarifa jove, el
que pretenem es que aquelles persones que ja gaudeixen de bonificacions en altres serveis
d’atenció pública i que són un col·lectiu amb pocs ingressos o amb moltes despeses puguin
beneficar-se en l’abonament de temporada de les piscines amb aquesta modificació, per tant
votarem d’acord.

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, ens podem assentar i buscar un redactat per subsanar això.

1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

QUART.- Exp.- 120/2018: APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
DEL PRESSUPOST MITJANÇANT GENERACIÓ I TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS.
ANTECEDENTS
1. Atès que s’ha previst realitzar en l’exercici 2018 majors despeses, sense que el crèdit
consignat en el pressupost prorrogat vigent sigui ampliable, i tenint en compte que s’han produït
ingressos de naturalesa no tributària a causa de l’atorgament a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
mitjançant Resolució GAH/2952/2017, de 20 de desembre, de concessió definitiva de la línia de
subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020 de la Direcció
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, així com mitjançant l’acord de
Junta de Govern de la Diputació de Lleida núm. 39/2016 en sessió de 28 de novembre de 2016
de concessió d’ajuts als ajuntament i les EMD del territori de Lleida per a la millora en la gestió
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5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.

de l’aigua d’ús públic anualitats 2016-2019, mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 5 d’abril de
2018 s’inicia expedient de generació de crèdit i transferències de crèdit.
2. La secretària interventora municipal ha emès en data 5 d’abril de 2018 informe favorable.
FONAMENTS DE DRET

Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local i l’article 52.2.f) 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, es proposa al Ple de
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest rebutja per majoria absoluta dels membres assistents
adoptar els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/18, de generació de crèdits i
transferència de crèdits en el pressupost prorrogat vigent per import de 70.775,36 €, amb el detall
següent:
Generació de crèdit.
ESTAT DE DESPESES
PROGRAMA

ECONÒMICA

DESCRIPCIÓ

4540

61903

1610

63301

1610

63302

Pavimentació
del
Camí de Pelagalls
Millora comptador
aigua sortida ETAP
Millora
xarxa
abastament aigua
cementiri
TOTAL

CRÈDIT
INICIAL
0

MODIFICACIÓ
49.974,95

CRÈDIT
DEFINITIU
49.974,95

0

13.189,34

13.189,34

0

7.611,07

7.611,07
70.775,36

Finançament:
ESTAT D’INGRESSOS
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En la base núm. 10 d’execució del Pressupost prorrogat de la Corporació, s’estableix que
l’aprovació dels expedients de transferències de crèdit en els pressupostos quan afecten
aplicacions de diferents àrees de despesa (primer dígit de la classificació per programes)
correspon al Ple de la Corporació.
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En la base número 11 d'execució del pressupost prorrogat de la Corporació s'estableix que
l’aprovació dels expedient de generació de crèdit correspon al President mitjançant Decret
d’Alcaldia.

ACTES PLENS 2018

D'acord amb l'article 43 del RD 500/1990, les entitats locals han de regular, en les bases
d'execució del pressupost, la tramitació dels expedients de generació de crèdits. I, d’acord amb
l’article 40, les bases establiran el règim de transferències de crèdit i l’òrgan competent per
autoritzar-les en cada cas.

ECONÒMICA

DESCRIPCIÓ

FINANÇAMENT

IMPORT

75081

Generalitat de Catalunya

48.800,54

76100

Diputació de Lleida

76102

Diputació de Lleida

Subvenció
pavimentació
camins
Subvenció millora instal·lació
comptador sortida ETAP
Subvenció
millora
abastament aigua potable
TOTAL

9.810,25
5.661,13
64.271,92

Total finançament:

CONSIGNACIÓ
INICIAL
50.024,96

PROPOSTA DE BAIXA
-6.503,44

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
43.521,52

70.775,36 €

SEGON.- Aprovar la modificació de l’annex d’inversions del pressupost de l’exercici 2017
prorrogat per l’exercici 2018, en els següents termes:

TERCER.- L'expedient s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de les
aplicacions pressupostàries que s'han indicat. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
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APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
9200-12101
Retribucions
complement
específic
funcionaris

ACTES PLENS 2018

Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

Transferència de crèdit.

Debat

Antonio, vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, si jo ho trobo bastant bé tot, però voldria veure el projecte, voldria saber com
es farà, perquè no tinc ni idea, potser ens hauríem de ficar d’acord amb els tècnics per a que ens
donin una explicació, abans d’aprovar-ho; una reunió amb els tècnics i que ens expliquin tal i com
es farà.
Després amb això del comptador de l’aigua, pues jo estaria en contra perquè si, per exemple
posar un altre comptador resulta que potser que es perdo pel camí l’aigua i l’haurem de pagar
igual, jo no el posaria aquest comptador, hi ha pobles que no tenen ni comptador. Ara imaginat
que posem un comptador a la sortida i hi ha un rebento, o que es gasti més aigua al poble i
busquin l’aigua que surt allà i no la que es gasta al poble. Jo no ho voldria posar aquest
comptador. Al cementiri si, posar l’aigua, hi ha algunes coses que potser s’haurien de refinar, per
poder votar a favor.
Alcalde, Sr. Carles Palau, molt bé, grup de Convergència vol comentar alguna cosa?
Sra. Rosa Buira, nosaltres també tenim algunes discrepàncies amb l’equip de govern amb el
detall de despeses, amb la pavimentació del camí de Pelagalls, estem totalment d’acord en fer
aquesta reforma, de fet casualment era una de les propostes que portàvem al programa
electoral, arreglar el camí fins a la Torre dels Padres, per tant, no hi podem estar més d’acord;
però ens agradaria, com a comentat l’Antonio, poder parlar amb els tècnics perquè ens aclareixin
alguns aspectes del projecte que no ens han quedat prou clars, i que uns altres creiem que
s’haurien de millorar, en aquest apartat estem d’acord, però no el podem aprovar fins que no
coneguem més en profunditat el projecte, tot i que el Ramon després us ho comentarà que ha fet
una valoració força exhaustiva.
En quant a la millora del comptador de l’aigua a la sortida de l’ETAP, així si que ho vam comentar
en una reunió que vam tenir amb l’equip de govern, nosaltres en aquell moment ja us vam
manifestar que no estàvem d’acord i continuem estant en desacord, no el volem aquest
comptador, tot el contrari, instal·lar aquest comptador vol dir crear una despesa fixa per
l’ajuntament, és una despesa fixa de per vida, i una càrrega a les arques municipals, segurament
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No sé si m’he explicat bé, o he liat aquí la troca.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, abans d’entrar a explicar aquest punt, deixeu-me fer una mica
d’introducció, aquest punt i el següent són dos modificacions, i el següent és l’aprovació del
pressupost d’enguany, perquè es fa això, primer presentar dos modificacions del pressupost i
després l’aprovació del pressupost d’enguany, senzillament és que jo com alcalde, i l’equip de
govern no tenim informació per saber si s’aprovarà el pressupost o no, aquesta és una raó i una
altra raó és que hi ha modificacions que tenen certa urgència, no totes les que presentem aquí,
però si alguna, i per garantir que puguin estar disponible al moment, perquè recordem que el
pressupost potser avui s’aprovés, però tot i així hi ha uns dies d’exposició pública, podia ser que
hi hagués alguna al·legació, l’aprovació definitiva s’endarrerís, etc, etc i llavors per poder donar
continuïtat a aquestes modificacions que tenen certa urgència, s’ha decidit fer així. Primer
presentarem modificacions i després pressupost, si finalment s’aprovés el pressupost, el mateix
pressupost conté un acord, que es deixa sense efecte les modificacions anterior, per tant, es
quedarien al pressupost del 2018.

ACTES PLENS 2018

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

el senyor alcalde ens comentarà que és per normativa però be, estem d’acord en complir les
normatives, però tampoc potser no cal que siguem els més apretats de la classes, com ha dit
l’Antonio hi ha pobles que no tenen ni comptador, i ara el que pretén Aqualia és cobrar el que no
pot cobrar a la gent del poble, perquè els comptadors del poble conten l’aigua que gastem a les
cases, però l’aigua que va des d’allà fins a les cases, potser que hi hagi pèrdua i aquesta pèrdua
l’ha de pagar l’ajuntament, doncs potser que primer regularitzem tota la situació de tothom, i
després si realment cal posar aquest comptador ja es veurà, però en principi nosaltres no hi
estem d’acord.

Llavors amb el tema del comptador, em remeto, al que ha dit la Rosa, també estic igual, i penso
que això ho podíem aprofitar en arreglar el clavegueram, la claveguera on viu el Regidor es
bossa cada dos per tres, si continuem més baix, que desemboca a la mina, tenim un problema
molt sèrio, perquè qualsevol dia s’enfonsarà i passa per sota de dos cases, i penso que aquests
diners es podrien aprofitar per lliurar a aquestes coses, penso jo, en vers de ficar-nos un
comptador, com diu la Rosa ens fiquem la soga al coll.
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Sr. Ramon Cònsola, jo si que m’he mirat el projecte, llavors la setmana que ve trucaré al tècnic,
que suposo que l’han fet des del Consell Comarcal, perquè entenc que el projecte està molt
ajustat, però molt ajustat, crec que el projecte està just de saorres, però com vostè em va fer un
comentari un dia que s’havia d’ajustar l’import perquè sinó no entrava a la Generalitat, llavors
entenc que els 15 de graves és molt just i més per la zona on estem fent que hi ha moltes
granges, i hi ha molts nitrats, i molts àcids, que malmet el que es l’asfalt, també estem parlant de
que només hi ha 5 cm d’asfalt, també entenc que és just, per la càrrega que passa per allí i
llavors vull parlar, perquè entenc que aquí pot haver uns defectes constructius, no explica el
reperfilat, si es trauran les terres o no, el reperfilat que diu aquí és molt barat, i si és molt barat es
trauran les herbes del camí amb el reperfilat o no, això és el que vull parlar amb el tècnic, voldria
que això es garantitzar, llavors el que son les graves voldria que fossin rentades, perquè anem al
mínim del mínim, perquè està parlant de 20 cm això vol dir que hi haurà llocs que només hi haurà
10, perquè pel terreny això sòl passar, per això vull que em digui quin tipus de grava ha contat,
voldrem que es faci un certificat de les graves que s’aporten i les medicions en uns metros
determinats, i després uns temes més que vull que me’ls acabi d’explicar i amb això al proper
Ple, si ens ho fas i l’equip de govern accepta el que nosaltres diem amb els temes que diem per
mesurar aquesta qualitat al camí dins aquests paràmetres, i crec que si es pogués ficar algo
més, d’extra, això depèn de la secretària, que poguéssim fer una cosa ben feta, perquè entenc
que el camí és molt ample, estem parlant de 5 m, quedarà un rotlle al mig, sobretot a la zona del
Batlle, asfaltat i quedarà un camí molt ample, amb un perill que comportarà pels cotxes que
puguin passar i el tutú que diuen que fiquen, té la mateixa amplada que el reperfilat que l’asfalt,
quan normalment el tutú acostuma a ser un metre més ample que l’asfalt, i totes aquetes coses
son les coses que vull parlar amb el tècnic, perquè si no és així nosaltres, a veure estem d’acord
en fer el camí, estem d’acord en donar suport en que es faci aquest camí, però amb una
seguretat.
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En quant a la millora de xarxa d’abastament d’aigua del cementiri, estem igual que al primer punt,
ho trobem totalment coherent i necessari, però també ens agradaria valorar més exhaustivament
i més detingudament el projecte, per tant de totes aquestes propostes, avui no podrem votar-ne
favorablement cap, perquè necessitem més informació en dues i a l’altra de moment ens hi
neguem.

ACTES PLENS 2018

Tampoc hi estem d’acord en perdre subvenció de la Diputació, però la subvenció de la Diputació
es pot destinar altres coses, es podria destinar a millorar la xarxa d’aigua del poble, per tant no
perdem la subvenció i si que afavorim a tot el poble, i de moment no ens carreguem amb una
despesa fixa com seria aquest comptador.

Sr. David Folguera, en el tema dels comptadors, al final, el que desconec per llei o no, crec que
ho vam parlar en alguna reunió, és una arma de doble fil, si que perquè el poble no acabi pagant
una despesa d’aigua que passi per dos comptadors, però si a la vegada li serveix a aquesta
empresa per detectar fugues abans d’hora o per detectar gent que te aigua punxada en alguns
carrers o en alguns punts, ho vol acabar ficant als principals carrers, clar és de doble full,
evidentment s’ho menja el poble, però amb aquest comptador, l’empresa pot detectar, buscar qui
té frau d’aigua, pogués ser un rebento o aigua punxada, es pot mirar per un cantó o un altre.

Sra. Rosa Buira, a càrrec de l’ajuntament.
Sr. Ramon Cònsola, escolta.
Sr. David Folguera, si un veí gasta el doble que tu.
Sr. Ramon Cònsola, no sé si es massa bo, quan tu omples una piscina aplicar el tercer tram de
l’ACA, en canvi en segons a quin poble del Pla d’Urgell, no cal anar tant lluny, no tenen
comptadors, paguen un tant alçat, l’ajuntament a la Casa Canal i a l’ACA i aquí s’ha acabat, i
omple el que vulguis, barra lliure, jo crec que això no és just, llavors com ha dit la Rosa, no cal
córrer, ja serem legals, potser ara els que hem sigut legals des de fa anys, això ho he defensat
en moltes reunions d’alcaldes inclús a Barcelona a l’ACA, penso que això és un injustícia, a
Bell-lloc fa molts anys que som legals, però molts, igual fa més de 20 anys o més de 30 o més de
40 i resulta que hi ha molts pobles que són il·legals i ningú els hi diuen res, i nosaltres que som
legals ens volen col·locar un comptador a capçalera, potser que primer que col·loquin els
comptadors on toquen i nosaltres ja que hem sigut legals, ja serem els últims que ficarem el
comptador a capçalera.
Alcalde, Sr. Carles Palau, jo realment tal i com se’m va plantejar no hem consta que sigui per
normativa, ho desconec, sincerament estic amb la idea que ha plantejat el David, vull dir primer
de tot no crec que l’ajuntament hagi de pagar aquesta diferència, que planteges aquí, almenys
de moment, tampoc hi ha res que ho estableixi, això és una i l’altra sincerament és per un control
del consum, o sigui entenc el vostre raonament en aquest sentit, però crec que tampoc hem de
deixar de vetllar perquè l’aigua que surt de la potabilitzadora, no ens preocupa si la perdem pel
camí, si hi ha rebento o si hi ha gent punxada, i crec que s’ha de lluitar per a que hi hagi el mínim
de pèrdues possibles, i una manera de saber quines pèrdues tenim és, sabem l’aigua que surt
d’allà dalt i saben l’aigua que entra a les cases, entre la que entre a les cases i la que surt d’allà
dalt si hi ha una pèrdua, si és 1 m³ a la setmana, es acceptable, si és de 10 m³ o 20, ostia hem
de mirar l’entrellat per mirar aquestes pèrdues, ja se que em diràs que tot això es benefici per
l’empresa concessionària, però seria discutible, però jo crec que si hem de treballar per un país
millor i per un món millor, no ens podem relaxar amb el sentit del control de l’aigua, perquè crec
que som conscients, i com a pagès saps que la propera guerra vindrà per l’aigua, hem d’intentar
controlar el màxim i de moment no hem tingut problemes amb la Casa Canal, que de moment no
ha vingut ningú a ficar, a controlar-nos les pales que s’aixequen o no per entrar al dipòsit, però
arribarà un dia que ens ficaran un candau i un senyor allí assentat. Em d’estar preparats per
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Sr. Ramon Cònsola, com garanties, les mateixes.

ACTES PLENS 2018

Sr. David Folguera, els pobles que no tenen comptadors d’aigua, tampoc no tenen les garanties
de que els hi arriba.
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Sr. Ramon Cònsola, això es diu, abans els gitanos que venien mules, els hi pintaven les dents
perquè així totes eren bones, llavors l’empresa de l’aigua et ven la moto, perquè al final qui paga
la factura és el ciutadà de Bell-lloc, però clar jo crec que primer, potser tots els pobles haurien de
complir la llei, avui hi ha molts pobles que no tenen comptadors d’aigua.

quan arribi aquest dia, per tant tota la feina prèvia per minimitzar ja l’hem de tenir feta perquè
sinó arribarem tard.

Sr. Ramon Cònsola, que tenen els seus paràmetres, això és el mateix que has parlat del reg i del
pagès, que et penses que els hi passarà a aquets senyors que han ficat l’aspersió, a partir d’ara,
a molt tardar, que pagaran per metres d’aigua que gasten, tindran un comptador a la finca, ara
per exemple els que reguem a manta, paguem un tant per jornal, gasta la que vulguis, que potser
està malament, perquè en teoria haurien d’estar les finques perfectes per no malmetre aigua,
però molts la tenen com la tenen, però els que fiquen aspersió els hi ficaran un comptador, tu
quan fiques un comptador, és com els taxis, et baixen i comença a comptar, doncs aquí passa el
mateix.
Alcalde, Sr. Carles Palau, doncs potser interessa, paguem pel que consumim.
Sr. Ramon Cònsola, exactament.

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, hi ha un marge.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, amb això et dono la raó, però nosaltres no podem salvar el món quan els
altres ho estan destruint, a veure jo t’he dit, al tanto, nosaltres hem sigut legals molts anys hi ha
molta gent que no ha tingut cap de cura, potser primer que tinguin cura aquests, després ja
continuarem nosaltres, a veure es ficar el carro davant dels bous, es a dir que passa que
nosaltres hem de ficar un comptador, i els de la Casa Canal, aquests no ens poden tancar la
palau, perquè aquets no saben ni la que gasten, llavors ara dius, tots juguem amb les mateixes
cartes, vale, però nosaltres a unes cartes, i els altres juguen amb les cartes marcades, això no, o
tots juguem amb les cartes marcades o estripem la baraja, i aquí potser es tracta d’estripar la
baraja, i perdona la concessionària sap l’aigua que baixa i les fugues que té, perquè sap el que hi
ha al dipòsit, això només cal dividir els m³ amb el temps que tarda en buidar-se el dipòsit, això
no, el que passa, que mira.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo crec que és més just i més equitatiu que no tindre que carregar les
despeses que fa l’altre, ho tingui que pagar jo.

Alcalde, Sr. Carles Palau, tu has dit que començaran a ficar comptadors i tal, jo això ho trobo
més just que no el sistema aquest de regar a manta, o com altres pobles que paguen un tant,
perquè no tenen comptador, vull dir jo genero tant quilos de residus a l’any he de pagar tant, tu
generes més doncs paga més, s’ha d’anar cap aquí.
Sr. Ramon Cònsola, i perquè no fem una altra cosa, i no parlem del comptador, presentem una
moció aquí i que vagi a l’ACA i a la Generalitat que obligui, a veure si és veritat que els obliguen,
als pobles que no tenen comptador que el montin, i quan els hagin muntat tots, llavors parlem
d’aquest comptador, però quan els hagin muntat tots.
Sr. David Folguera, parlar-ho als Consell Comarcals.
Sr. Ramon Cònsola, no, quan els hagin muntat tots a tot arreu, parlem.
Alcalde, Sr. Carles Palau, entenc el posicionament, no el puc compartir, no per portar-vos la
contraria, sinó perquè penso d’una altra manera, perquè penso que jo no em puc excusar perquè
l’altre està pitjor, jo crec que si hi ha una manera de millorar, s’ha de tirar endavant,
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Sr. Ramon Cònsola, no, allò no ho paga ningú, no ho paga pas ningú.

independentment de que els altres ho facin o no ho facin, perquè sinó si entrem en aquesta roda
viciosa de si ho faig o no ho faig, tirarem enrere.

Alcalde, Sr. Carles Palau, les seves obligacions són mantenir la xarxa i si té fugues la seva
obligació és mantenir-la, no és excusa aquesta per si hi ha més veïns o no.
Sra. Rosa Buira, per tant els seu objectiu seria tenir cura de la xarxa, si té fugues doncs fer les
reparacions que toquin a càrrec seu, el comptador no caldria, si ells mantenen bé la xarxa.
Aquestes fugues perquè hi són, perquè està deteriorat alguna cosa, no?, doncs que hi posin la
solució a la canonada que és la seva obligació, per això cobren i tenen la concessió per tant aquí
l’embolcall està molt bé, tots som molt ecològics i hem de millorar el nostre planeta i treballar per
aquí, lògicament, només faltaria, però no ens deixem enlluernar per l’objectiu econòmic que té
una empresa concessionària, i penso que aquest punt va més per aquí, que l’objectiu de
l’empresa és el benefici econòmic, si més a més afavorim el medi ambient, però el seu objectiu
és econòmic.
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Sra. Rosa Buira, només afegir, jo penso que l’empresa concessionària sap molt bé que està
perden aigua, i m’atreviria a dir que sap bastant certament quina quantitat d’aigua perd i l’objectiu
que té l’empresa és tenir beneficis d’aquesta aigua que es perd, llavors lògicament qui ho pagarà
aquest benefici, doncs a algú se li incrementarà la factura, o als particulars o a l’ajuntament, bé
això és qui ho propicia, qui ho vol aconseguir aquest comptador és l’empresa concessionària per
tant.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, et ficaré un exemple, a mi m’agrada córrer i molt amb el cotxe i sóc una
persona que acostuma a fer bastantes infraccions amb la velocitat, de les senyals les respecto,
però córrer no, a mi per desgràcia em pesa el peu, i llavors que em parin i digui és que a mi
m’agrada córrer, a mi no em podem multar, han de multar a qui no li agrada córrer i s’ha passat,
no, aquí hi ha un 120 i a mi m’han de multar, per això t’he ficat abans l’exemple del codi de
circulació, si s’han de ficar comptadors a tothom a tot arreu, i després parlem, ara clar si jo vull
ser el més que ningú i l’altre se’n fot, no, tu igual que jo, igual que aquell, igual que l’altre, i a
partir d’aquí parlem, tots juguem, ho tots juguem amb les mateixes cartes o estripem la baraja, ja
t’ho he dit abans.

Sr. Antonio Rispa, el comptador l’ha de pagar el poble.
Sr. David Folguera, és que serà del poble aquest comptador.
Sr. Ramon Cònsola, però quina avantatge tenim que sigui del poble.
Alcalde, Sr. Carles Palau, permeteu-me que continuï amb el que ha dit la Rosa, no comparteixo
el que has dit, ja he deixat clara la meva postura al respecte.
Al Ramon contestava, el tema del camí de Pelagalls, si n’havíem parlat, a tu Antonio no et vaig
enviar el projecte.
Sr. Antonio Rispa, no.
Alcalde, Sr. Carles Palau, doncs disculpa, perquè quan ho has dit m’he quedat glaçat, perquè
veig que el Ramon el té, només li devia enviar a un, ho sento, l’endemà mateix te’l faré arribar.
Sr. Antonio Rispa, ja el copiaré.
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Sr. David Folguera, jo no crec que sigui econòmic.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no, demà mateix te’l faré arribar.

Sr. Ramon Cònsola, però si tu mires.
Alcalde, Sr. Carles Palau, hi ha aquell desnivell a les vores que també és perillós pels cotxes.
Sr. Ramon Cònsola, però l’ample son 5’5 i un metre de grava, que s’ha de conservar, a un pagès
acostuma a rascar-ho amb el temps, però és un metre per banda, es a dir tu pots baixar, el que
passa es que allí vam ficar 15 cm d’asfalt, i aquí només en fiquen 5, i allí van fer 30 cm de
graves, perquè el problema, jo veig aquí, a veure, si us han donat el que us han donat, a mi m’és
igual, però aquí hi ha uns paràmetres que ens poden fer la pirula, i és el que vull parlar amb el
tècnic, amb el qual si a més de que anem justos ens fan la pirula, i el que no, per dir algo, si
nosaltres hem d’acabar decidint que es faci el camí, lo que nosaltres no volem d’aquí a cinc anys
és quina porqueria de camí he passat que s’ha aixecat l’asfalt, llavors és el que no volem
nosaltres, i nosaltres us direm mira, com que nosaltres no volem que aquest camí es faci malbé,
la cosa ha d’anar d’aquesta manera, dins aquests paràmetres que hi ha, i és el que vull parlar
amb el tècnic.
Alcalde, Sr. Carles Palau, sí, perquè això.
Sr. Ramon Cònsola, hi ha dos o tres punts que ens poden fer la pirula. La pirula els contractistes,
estic parlant.
Alcalde, Sr. Carles Palau, el que interessa en aquest contracte, perquè ho vaig parlar amb el
tècnic, no es que ens vinguin i facin ofertes a la baixa, és a dir que vingui una i ens ho faci per
quaranta, en comptes dels quaranta-nou, sinó que pel mateix preu ens ofereixin millores, perquè
en definitiva com que la Generalitat ens paga quaranta-nou i pico.
Sr. Ramon Cònsola, això la senyora secretària.
Sr. Miquel Campàs, poden fer les dos coses, a la baixa i millora, mentre la baixa no sigui
temerària.
Alcalde, Sr. Carles Palau, exacte, dones puntuacions a les millores.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, bueno o el remat final, o el que sigui, però de totes maneres pel que
recordo o m’han explicat, el camí de Vilanova també va passar el mateix.
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Sr. Ramon Cònsola, no estic parlant de cunetes, la cuneta és molt cara.

ACTES PLENS 2018

Totes les aportacions que pugueu fer tècnicament, no hi ha cap problema, si el tècnic les valida o
si la explicació que us dona ell us satisfà, no hi ha cap problema, pel tema de les mides, em
sembla que ho vam mig comentar de que el departament va ser molt taxatiu amb la manera de
donar les subvencions i tal, tots els tècnics deien que aquestes subvencions anaven molt
encarades a pobles de muntanya i tal, i llavors van dir que no es passessin d’un cèntim, perquè
sinó ja no te la donàvem, per això la majoria de projectes són 49.999, senzillament per això, això
que et limita, doncs que a lo millor ens faltarà un metro per acabar d’asfaltar el camí per arribar a
puesto, i el que fa de les cunetes, no hi van caber, de fet una de les coses que van comentar a
les reunions, els tècnics del departament, va ser, si heu de fer cunetes, preferim que feu el camí
sencer fer cunetes, i les cunetes les feu vosaltres pel vostre conte, que no que ens feu mig camí
amb les cunetes, perquè llavors no us acceptarem la subvenció, això és el que ens van explicar.

Secretària interventora, no poden fer millores, només un 2’5 %.
Alcalde, Sr. Carles Palau, ja és algo.
Sr. Ramon Cònsola, la millora s’interpreta com una baixa encoberta.
Alcalde, Sr. Carles Palau, entenc la teva preocupació, parla amb els tècnic tranquil·lament, no hi
ha problema.

Amb els del futbol hem parlat.
Alcalde, Sr. Carles Palau, quan discutim el punt després.
Sr. Ramon Cònsola, com que suposo que aquesta modificació es tornarà a presentar.
Alcalde, Sr. Carles Palau, depèn, si aprovem els pressupostos no.
Sr. Ramon Cònsola, com que ara passarem a votació, i la nostra proposta ja us l’hem dit, jo no
sé, abans d’acabar a la pròxima.
Alcalde, Sr. Carles Palau, a la propera es presentarà tot junt.
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Una altra cosa que m’he deixat, jo com que després passarem a votació el punt aquest, potser
una esmena, potser una moció, potser el no sé que, us agrairia que si parlem amb el Consell
Comarcal, i ens entenem i això, al pròxim Ple on ens hi entro el camí i la canonada aquesta del
cementiri, que també vingui inclòs aquest punt que votarem del futbol.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, veien el que hi ha aquí, veig dos o tres coses que et poden dir, t’ho faig per
42.000, t’he fico aquest tutú, i resulta que et fiquen una altra cosa i cola, és com allò que dèiem,
el punto és animal de companyia.

Sr. David Folguera, ho vaig explicar a la persona aquesta, no vaig apuntar a ningú.
Sr. Ramon Cònsola, apuntar és explicar.
Sr. David Folguera, ah.
Alcalde, Sr. Carles Palau, fem una cosa passem a votar, i quan entrem al tema de la moció ja
parlem.

Votacions
Es sotmet a votació la proposta d’aprovació inicial de modificació de crèdit núm. 2/18 del
pressupost prorrogat mitjançant generació i transferències de crèdits, aquesta es rebutjada per
majoria absoluta dels membres assistents de la Corporació.
Vots a favor:
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Sr. Ramon Cònsola i també, t’explico ells ens van fer una proposta d’unes casetes prefabricades
perquè avancessin més, que això ho heu de valorar vosaltres i els vostres tècnics, perquè em
sembla que tenen un problema de temps, a la última reunió de govern, ho vas apuntar a algú.

5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
Vots en contra:
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

2. La Memòria d’Alcaldia, en data 6 d’abril de 2018, ha proposat les partides i els imports de les
despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, per les
quals no existeix crèdit pressupostari (crèdit extraordinari), així com per les quals el crèdit previst
és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació (suplement de crèdit), que s’han de modificar.
3. La secretària interventora municipal, en data 6 d’abril de 2018, ha emès informe favorable,
així com informe de l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, deute viu
i regla de la despesa.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no
hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per
majoria simple.
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1. Per Provisió de l’Alcaldia de data 5 d’abril de 2018 s’incoa l’expedient per modificar el
pressupost mitjançant crèdit extraordinari i suplements de crèdit pels següents motius: Premi
internacional cientificocultural Joan Solà en virtut del conveni de col·laboració entre la Universitat
de Lleida i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, l’aportació Ponent Actiu a la Diputació de Lleida per
l’anualitat 2018 en virtut del conveni aprovat i formalitzat, i l’increment de les subvencions a les
entitats del poble (Agrupació Sardanista i Esplai La Costereta).
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ANTECEDENTS

ACTES PLENS 2018

QUART.- Exp.- 122/2018: APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
DEL PRESSUPOST PRORROGAT PER L’EXERCICI 2018 MITJANÇANT CRÈDIT
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a
què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les
despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector
públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.

Aplicació
Descripció
Econòmica

1500

46100

Aportacions
Diputació-Ponent Actiu

Modificacions
Crèdits finals
de crèdit

0,00

3.633,63

3.633,63

0

3.633,63

3.633,63

TOTAL

SEGON.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2018 del Pressupost
prorrogat vigent, en la modalitat de suplement de crèdit, per un import de 10.000,00 €, d’acord
amb el següent detall:
Aplicació
Programa

Descripció

Crèdits
inicials

Modificacions Crèdits finals
de crèdit

Premis

1.000,00

10.000,00

11.000,00

TOTAL

1.000,00

10.000,00

11.000,00

Econòmica

3340

48003

TERCER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2018 del Pressupost
prorrogat vigent, en la modalitat de suplement de crèdit, per un import de 1.200,00 €, d’acord
amb el següent detall:
Aplicació

Programa
3340

Descripció

Crèdits
inicials

Modificacions Crèdits finals
de crèdit

Entitats socials i culturals

7.400,00

1.200,00

8.600,00

TOTAL

7.400,00

1.200,00

8.600,00

Econòmica
48001

Totes les modificacions de crèdit finançat amb anul·lacions o baixes dels crèdits de
partides de despeses del pressupost prorrogat vigent.
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Programa

Crèdits
inicials

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2018 del Pressupost
prorrogat vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari, per un import de 3.633,63 €, d’acord amb
el següent detall:

ACTES PLENS 2018

Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local i l’article 52.2.f) 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, aquesta Alcaldia proposa
al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest adopta per unanimitat dels membres
assistents, el següent ACORD:

Progr.

Econòmica

9200

12000

9200

16000

Retribucions
bàsiques
funcionaris A1
Seguretat Social
personal
funcionari
TOTAL

Crèdits
inicials

Modificacions
de Crédito

Crèdits
finals

29.648,44

-11.200,00

18.448,44

32.026,94

-3.633,63

28.393,31

61.675,38

-14.833,63

46.841,75

AGRUPACIÓ SARDANISTA
ESPLAI LA COSTERETA
480.01/3340

ACTES PLENS 2018

QUART.- Aprovar la modificació de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2017
prorrogat per l’exercici 2018, en la base 28 Tramitació de subvencions, en els següents termes:
1.000,00
1.400,00
8.600,00

PREMIS

11.000,00

480.03/3340

11.000,00 €

- Premi internacional de recerca
en filologia catalana Joan Solà
- Premis de narrativa breu Joan Solà
- Premis cartells festa major

10.000,00
500,00
500,00

CINQUÈ.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que
no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Carles Palau informa que abans de donar-nos la paraula, us informo que es votaran
els punts per separat, el punt primer, el punt segon i el punt tercer. Antonio vols dir alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, no.
Sr. Miquel Campàs, perdó m’he d’absentar un momentet del Ple.
Alcalde, Sr. Carles Palau, grup de Convergència?
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Descripció
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Aplicació

Sra. Rosa Buira, nosaltres en aquest cas, no ens podem oposar a les modificacions de crèdit que
ens proposa l’equip de govern, en el primer punt les aportacions de la Diputació de Ponent Actiu,
penso que al seu moment ja vam aprovar la sol·licitud, per tant ara no tindria cap sentit
oposar-nos a aquesta modificació.

Per tant des del grup del PDeCAt no podem estar en contra d’aquesta iniciativa i tot el que sigui
millorar la imatge i el prestigi al nostre poble de Joan Solà hi estarem d’acord.
En quant a les entitats socials i culturals, com a bell-lloquins, també dir que des de l’equip de
govern, estem contents que des de l’equip de govern es proposi incrementar les partides
destinades a subvencionar les entitats culturals i socials del nostre poble, el que si demanaríem
és que aquest 8.400 euros, 8.600 euros perdó, doncs si ens poguéssiu passar una relació
definitiva de com han quedat les subvencions a les entitats.
Alcalde, Sr. Carles Palau, a les bases del pressupost.
Sra. Rosa Buira, a les bases del pressupost, bé les trobarem.
Alcalde, Sr. Carles Palau, al proper punt que teniu les bases, surt.

ACTES PLENS 2018

El que si que tots vam ser generosos, perquè l’objectiu era molt lloable, donar més prestigi a la
memòria de Joan Solà, que considerem que és un bell-lloquí més que il·lustre.
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En quant al premi Joan Solà, creiem que oposar-nos a aquesta modificació seria donar per
acabada la continuïtat d’aquest premi internacional Joan Solà; crear el premi internacional de
recerca Joan Solà, va suposar molts esforços de molta gent i no només de l’equip de govern, en
aquest cas Miquel, van suposar els esforços de molta gent, i el suport, i el suport de l’equip de
govern de l’ajuntament, perquè nosaltres vam fer la feina més lleugera en aquest cas, en aquest
cas van ser des de la Universitat i des d’alguns amics d’en Joan Solà els que realment s’ho van
currar, com diríem actualment.

Alcalde, Sr. Carles Palau, en principi aquesta modificació és això, poder dur a terme aquestes
actuacions, la més urgent és la del premi Joan Solà, que el fan públic el dimarts de la setmana
que ve, a la qual convido a tothom a que hi participi, està previst fer un pregó a partir de
divendres, i s’han enviat les invitacions oportunes, per poder atendre les necessitats d’aquest
premi, doncs per un cantó ens ingressa els diners la Diputació encara que no tenim el document
que ens ho acrediti, si que tenim el compromís verbal. Aquests decalatges de temps que hi ha,
que les administracions a vegades no coincidim en terminis, hi ha el compromís del l’Institut
d’Estudis Ilerdencs, l’únic que a hores d’ara no ens ha arribat la comunicació per escrit a
l’ajuntament.
Després entrarem a la votació del conveni, i aquesta era la modificació urgent, perquè està
previst la signatura del conveni pel divendres, perquè el dimarts s’entrega el premi internacional
de filologia catalana Joan Solà.
No se si votareu el mateix, als tres punts.
El Sr. Miquel Campàs s’incorpora de nou al Ple.
Sra. Rosa Buira, si.
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Sra. Rosa Buira, les trobarem; doncs només era això, per tant en aquest cas, si que les
aprovarem.

Alcalde, Sr. Carles Palau, Antonio?
Sr. Antonio Rispa, si.
Alcalde, Sr. Carles Palau, doncs així votem tot el punt alhora.
Votacions

1 Grup Municipal PPC, Sr. Antonio Rispa.

SISÈ.- EXP.- 85/2018: APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE
L’EXERCICI 2018,
L’ANNEX D’INVERSIONS, PLANTILLA DE PERSONAL I BASES
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE BEL-LLOC D’URGELL.
Atès els articles 168 i 169 del Real Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 18, 19, 20 i 21 del Reial Decret 500/90, de 20
d'abril, així com els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, una vegada complerts els requisits legals amb la
realització dels documents necessaris i els informes preceptius de Secretaria Intervenció emesos en
data 14 de març de 2018.
Per part d'aquesta Alcaldia es presenta al Ple de la Corporació, el Pressupost per a l'exercici 2018,
amb la Plantilla de personal funcionari i laboral de la Corporació, les bases d'execució i l’annex
d’inversions, que consten a l’expedient.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en sessió ordinària de data 21 de març de
2018 va rebutjar per majoria absoluta dels membres assistents l’aprovació inicial del pressupost
per l’exercici 2018 i la plantilla de personal.
De conformitat amb l’article 22.2.e) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest rebutja per majoria
absoluta dels membres assistents l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General, l’Annex d’inversions i les Bases d’execució del
pressupost per a l'exercici 2018, amb efectes del dia 1 de gener de 2018, deixant sense cap efecte
la pròrroga pressupostària de l’exercici 2017, el resum del qual és el següent:
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5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar, Sr. Jaume Amorós.
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Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.

ACTES PLENS 2018

Es sotmet a votació la proposta d’aprovació inicial de modificació de crèdit núm. 3/18 del
pressupost prorrogat per l’exercici 2018 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit,
aquesta es aprovada per unanimitat dels membres assistents de la Corporació.

Capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Estat de Ingressos
Descripció
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICOS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ENAJENACION D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
Total Pressupost

Import Consolidat
656.860,00
50.000,00
391.023,78
599.519,59
2.332,17
0,00
153.545,95
0,00
0,00
1.853.281,49

SEGON.- Anul·lar la modificació pressupostària número 1/18 amb la modalitat d'incorporació de
romanents de crèdit del pressupost de l’exercici anterior aprovades per Decret d’Alcaldia núm.
2018-0047 de data 28 de febrer de 2018, així com les modificacions de crèdit en tràmit, les quals
quedaran incorporades en el pressupost de l’exercici 2018.
TERCER.- Aprovar inicialment la plantilla de personal de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, que
s’adjunta com annex, en els següents termes:
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Import Consolidat
587.294,02
1.003.714,34
2.000,00
27.433,63
9.500,00
223.339,50
0,00
0,00
0,00
1.853.281,49
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Estat de Despeses
Descripció
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
Total Pressupost

ACTES PLENS 2018

Capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

ACTES PLENS 2018

QUART.- Sotmetre el Pressupost General i la Plantilla de Personal a informació pública per un
període de quinze dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual els
interessats podran presentar les reclamacions que estimin oportunes davant el Ple, el qual
disposarà d'un mes per a resoldre-les.

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, jo considero que falta un any per les eleccions i teniu uns pressupostos que
vau aprovar vosaltres mateixos, que són vostres, i podeu continuar amb els mateixos.
Alcalde, Sr. Carles Palau, molt bé, gràcies. Grup de Convergència?
Sra. Rosa Buira, des del grup de Convergència, un comentari així, creiem que aquesta
legislatura no passarà a la història com avorrida, potser com a poc activa, però avorrida no ens
hem avorrit gens.
Més a més, el senyor alcalde, amb aquesta demostració que ens ha fet avui d’enginyeria
estratègia pressupostària, doncs realment s’ho està treballant.
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Transcorregut aquest termini sense que s'haguessin presentat reclamacions, s'entendrà
definitivament aprovat i es publicarà resumit per capítols en el Butlletí Oficial de la Província,
entrant en vigor el primer dia a l'endemà a la seva publicació.

Aquests pressupostos és la segona vegada que es presenten al Ple, són els mateixos que vam
presentar al mes passat, com he dit abans, a la introducció, són un xic diferent als de l’any
passat, bàsicament perquè cada any t’has d’adaptar a la situació real de cada any, de cada
moment, per tant, i també un any marques unes prioritats de treball, i a l’any següent marques
unes altres, senzillament perquè ja has complert uns objectius i l’any següent te’n marques uns
altres.
Podria entrar al detall del pressupost, però tampoc crec que sigui necessari calentar-vos el cap, i
perdoneu-me que sigui tant planer, tots els regidors d’aquí tenen l’expedient, el saben al detall, i
tot i així si convé ja el farem públic, perquè la gent pugui consultar aquesta proposta de
pressupost, només deixeu-me que comenti quines eren o quines son les inversions previstes per
aquest exercici, una era o és renovació de carrers o places, que aquesta ja està incorporada per
Decret d’Alcaldia, les tres que han quedat de moment aturades a la primera modificació que s’ha
presentat avui, que és la millora de la instal·lació del comptador, la millora de la xarxa del
cementiri i la millora del camí de Pelagalls; una altra és el projecte d’arranjament, podem dir la
primera fase d’arranjament de les piscines municipals, que aquesta estava valorada en 130.000
euros i l’altra és un capítol d’inversió o una partida d’inversió encarada al mobiliari del centre de
dia.
Jo entenc que no us agradi el pressupost, evidentment tenim maneres de pensar i treballar
diferents i segurament no coincidim amb tot s’ha demostrat més d’una vegada, jo crec i sé que el
motiu perquè no aproveu els pressupostos és un altre, és una condició que ens vau posar en
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Alcalde, Sr. Carles Palau, molt bé, gràcies.
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Com ha comentat l’Antonio, els pressupostos que hem prorrogat, són els seus pressupostos, la
il·lusió de la legislatura, aconseguir els seus pressupostos, aquests pressupostos es van
aconseguir a partir de l’1 d’octubre, per tant, penso que treballar amb aquests pressupostos
prorrogats una temporada més no ens perjudicarà, i més a més, com ja li hem dit més d’una
vegada, i com li ha recordat el Ramon fa una estoneta, no tenim confiança, les seves reiterades i
poc ètiques i poc transparents actuacions, segons el nostre criteri, lògicament algun altre, pot
pensar diferent, no ens permeten votar-li uns pressupostos, encara que siguin com aquests, així
una mica estranys, buits de continguts, i que els continguts els repescarem de les modificacions,
no volem ni podem ser corresponsables d’unes actuacions que per nosaltres i pels nostres
votants, no considerem adients ni coherents, no li aprovem els pressupostos, però això no vol dir
que no els deixem fer res, com algú repeteix molt sovint, pensem que tot el contrari, gràcies a la
nostra oposició activa, l’equip de govern ha de pensar amb molta cura les seves propostes, i
quan pensem curosament abans d’actuar, això sempre és un indicatiu d’èxit, per tant senyor
alcalde, faci propostes per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Bell-lloc i segur que
trobarà el nostre suport.

ACTES PLENS 2018

Ens sembla desconcertant la cronologia d’aquest pressupost del 2018, avui el senyor alcalde
ens presenta per segona vegada, suposem que és per segona vegada, l’aprovació d’aquest
pressupost, o potser és la primera, no ho sabem, perquè al Ple passat es va presentar aquest
pressupost, però no sabem si aquest Ple passat es considera vàlid o està invalidat com vam
aprovar per majoria; a més li hem preguntat explícitament i per escrit, i el senyor alcalde, no ens
ha confirmat si el Ple passat es considera vàlid o no es considera vàlid, per tant no sabem en
quina aprovació estem, si a la primera o a la segona, tot i així, repeteixo ha fet una veritable
filigrana estratègica i ens ha presentat sis modificacions d’un pressupost prorrogat i acte seguit
ens presenta el nou pressupost, que lògicament s’ha quedat buit de contingut amb l’afegit que si
el pressupost s’aprova, queden invalidades les modificacions, per tant és una bona filigrana
estratègica tot això.

una reunió que vam tenir fa uns mesos, però bueno, sou lliures de perquè doneu o no
recolzament als pressupostos, igualment com sou lliures en entrar a negociar-los o no.

Ramon, volies comentar alguna cosa?
Sr. Ramon Cònsola, referent a això que has dit que els condicionants perquè no aprovem els
pressupostos o uns altres, no, nosaltres això ja hem passat pàgina, són els criteris que t’ha dit la
Rosa, i el criteri que és que com que la base del pressupost ara és la vostra, poc difereix al que
vam aprovar no fa gaire, per tant en l’únic que podem discrepar és en el capítol d’inversions, el
que això vol dir o no vol dir, que la ferida no estigui oberta, nosaltres la ferida la tenim oberta i
sagnant, això està clar, però no interfereix al dia a dia, nosaltres és pàgina passada, no és un
xec en blanc, però repeteixo la ferida està oberta i sagnant.
Alcalde, Sr. Carles Palau, llavors puc entendre que ens podem arribar a assentar per aprovar
uns altres pressupostos.
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Respecte a la pregunta del Ple passat, cert no us he contestat, crec que la sol·licitud va entrar
divendres passat o dijous o dilluns, no ho recordo, no ho tinc present, sé que vau entrar tres, una
us la vaig contestar el mateix dia, l’altra s’ha demanat un informe als serveis tècnics i l’altra tenia
previst contestar-la avui, i la contestaré demà, us avanço, ja us ho vaig comentar a l’altre Ple, el
Ple es va convocar, i la única manera d’anul·lar una convocatòria, si no em falla la memòria, ja
sabeu que els meus coneixements són limitats, no és mitjançant l’aprovació d’una moció, sinó
anant al contenciós i voler demanar la nul·litat d’aquesta convocatòria, el Ple passat va ser real i
efectiu.

ACTES PLENS 2018

Jo crec, des de la humilitat, que són uns bons pressupostos per aquest any que tenim al davant,
evidentment no coincidirem en algunes coses, perquè des del nostre equip de govern, marquem
unes prioritats que no poden coincidir amb les vostres, però sempre estem oberts a parlar-ne i a
mirar de buscar un camí comú, que ens pugui ajudar a tots a tirar endavant.

Sr. Ramon Cònsola, no, no cal, vosaltres ens envieu la documentació i l’analitzarem i us
contestarem.

Sr. Ramon Cònsola, no, no, d’aquets no cal que en parlem, no els votem ara.
Alcalde, Sr. Carles Palau, ja, però vull dir.
Sr. Ramon Cònsola, 2018, deixem-ho estar.
Alcalde, Sr. Carles Palau, no cal que em trenqui el cap en uns altres.
Sr. Ramon Cònsola, jo penso que no, ara els estem votant. Que no mal interpretem que no és la
pataleta del crio, com que no ens heu donat el que vosaltres heu volgut, els voteu en contra. No,
a veure, nosaltres no acceptem els pressupostos, per una raó, perquè entenem que la base dels
pressupostos que ens heu passat, és la mateixa que la que vam aprovar fa quatre dies, per tant
és una tonteria, aprovar-los o no aprovar-los, tot està igual, l’únic que modifiquem aquí son el
capítol d’inversions, hi ha unes inversions que nosaltres diem que si, una vegada les haguem
analitzat profundament, perquè al final ens sentim com a responsables, perquè sempre ens
podeu dir, no, que vosaltres vau dir que si, si algo surt malament.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, d’aquests pressupostos o d’uns altres.

Però, ara, vull deixar clar que no es barregi una cosa amb l’altra, amb tot això, vull dir, que també
ho hem separat, però amb tot i això vull dir que la ferida no està cicatritzada, nosaltres la tenim
oberta, però ara, no l’hem de barrejar més.
Alcalde, Sr. Carles Palau, això ho he entès des del primer moment que ho has dit.
Sr. Ramon Cònsola, no cal ni que et preocupis amb les pressupostos, no, perquè és una
tonteria, que ens portaràs, si la base és la mateixa que els que ens portaràs.
Alcalde, Sr. Carles Palau, jo ja us he presentat la nostra proposta, si tu em contestes, mira, això,
això i això, ara si em dius no cal que entrem, preferim treballar sobre modificacions puntuals.

Sr. Ramon Cònsola, però si tu les vols canviar, després les canvies, fes el que vulguis, i unes
altres que si realment els tècnics acceptem el que nosaltres els hi diem, et direm que si.
Alcalde, Sr. Carles Palau, llavors la meva pregunta és, al pressupost.
Sr. Ramon Cònsola, et votarem que no.
Alcalde, Sr. Carles Palau, val, si jo et presento un altre pressupost i pactem unes altres
inversions, hi ha possibilitat d’arribar a un acord.
Sr. Ramon Cònsola, no deixem-ho estar, no ho se, tu presenta.
Alcalde, Sr. Carles Palau, jo t’ho dic per no fer feina endebades, si tu em dius no em presentis
cap més i anirem amb modificacions puntuals, doncs ja està.
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Sr. Miquel Campàs, però argumentades.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, la Rosa t’ho acaba de dir, estàs fent aquí enginyeria i ens has fet una
proposta d’inversions, nosaltres la estudiem, hi ha unes inversions que ja t’hem dit que no.

Sr. Miquel Campàs, és com ara.
Alcalde, Sr. Carles Palau, presenta’ns una altra proposta i potser treballarem.
Sra. Rosa Buira, això ja ho hem deixat clar, que la base dels pressupostos, com ha dit el Ramon,
és pràcticament igual que l’any passat, tu també ho has confirmat, que hi ha poques variacions,
doncs de la mateixa manera que has presentat unes quantes modificacions abans, doncs
podem continuar fent modificacions puntuals, i ja està.
Referent, perdó, a la llista aquesta que em deies de les subvencions a les entitats, al meu llistat
només hi apareixen dos, a l’altre pressupost anterior, lògicament avui no l’he revisat, els 8.600 €
aquests, la suma de 1.400 i 1.000 no dona 8.600 €.
Alcalde, Sr. Carles Palau, a la base 28, no em vull equivocar, a la 27 ó a la 28 de les bases del
pressupost que ho teniu, hi ha el llistat.
Sra. Rosa Buira, que ho tenim de l’altre Ple.
Alcalde, Sr. Carles Palau, si, perquè és el mateix, se us va passar.
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Sr. Ramon Cònsola, si amb modificacions puntuals.

Sra. Rosa Buira, em revisat exhaustivament la documentació que ens has adjuntat avui, no he
buscat les altres.
Alcalde, Sr. Carles Palau, a la base 28, teniu tota la relació personalitzada, igual que hi era l’any
passat, al 2017, i aquí ja surten les quantitats aquestes actualitzades que hem votat avui, si vols
t’ho torno a enviar, però ja ho tens.
Sra. Rosa Buira, a la documentació que ens has dit al darrera, al darrera no ho tenim.
Alcalde, Sr. Carles Palau, a les bases del pressupost a la 28, teniu nominalitzades totes les
subvencions igual que hi era l’any passat.

Sr. Miquel Campàs, a l’altre.
Alcalde, Sr. Carles Palau, perquè tota la documentació grossa ja ho teníeu de l’altre.
Sr. Miquel Amorós, això de justificar una nova aprovació de pressupost dient que falta un any per
les eleccions, em sembla una mica.., jo crec que és una eina important, com per dir, no mira com
que queda un any per les eleccions, pues ja veurem que passa llavors, crec que és una eina
prou important, com per parlar-n’hi i debatre-ho; jo si que el que voldria al sortir d’aquest Ple, és
que si hem de fer, bé veig que quedar clar que el pressupost de l’any 2018 n’hi parlar-n’hi, anem
amb el pressupost prorrogat i amb modificacions puntuals, estem d’acord si hi ha propostes
d’inversions de millores, de modificacions se’n pugui parlar, o hem de venir aquí al Ple aquí amb
unes propostes, i a veure que passa. Jo crec que no cal que anem tant a l’aventura, si vosaltres
teniu clares unes inversions i unes propostes, i per millorar el pressupost prorrogat del 2017,
nosaltres en tenim unes altres, doncs perquè no ho parlem. Que és el que hauríem d’haver fet
des d’un primer moment.
Sr. Ramon Cònsola, si Miquel si, però va passar el que va passar.
Sra. Rosa Buira, tots hi estem d’acord en que hauríem d’haver parlat.
Sr. Miquel Amorós, doncs, a veure com s’hauria de fer això, el que no pot ser és que a cada Ple
anem, mira en aquest Ple farem aquesta proposta, no podem anar a l’aventura, jo crec que hi ha
proutes coses i prouta feina amb això, com per anar a l’aventura i trobar-te això del que passarà.
Sr. Ramon Cònsola, Miquel quan un matrimoni perd la confiança entre marit i muller ja sabem el
que passa, d’acord, nosaltres hem perdut la confiança, llavors ho sento.
Sr. Miquel Amorós, això vol dir que no som un matrimoni nosaltres.
Sr. Ramon Cònsola, no, no, per descomptat, ni ganes; però jo et fico l’exemple, hem perdut la
confiança, per tant sense confiança, com ha dit la Rosa, doncs ja està.
Sra. Rosa Buira, a part de que jo també et puntualitzaria que per parlar hi hauria d’haver voluntat
de parlar per les dues bandes, quan parlen dos persones, en aquest cas haurien de ser totes,
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Sr. Ramon Cònsola, ell et diu a l’altre.
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Sr. Miquel Campàs, al pressupost d’avui no ho tenim.

ACTES PLENS 2018

Sra. Rosa Buira, avui no, nosaltres no ho tenim.

bé vosaltres insistiu molt, i torno a repetir alguna cosa que ja altres vegades, en públic insistiu
molt en que s’ha de parlar, i hem de parlar, i oferir diàleg, però en privat aquí s’acaba, doncs
abans us queixàveu que no veníem a les reunions, últimament, cada vegada que se’ns convoca
a una reunió per part de l’ajuntament o del senyor alcalde, assistim, per tant.
Sr. Miquel Amorós, si se us convoca és per parlar, entenc. No?
Sra. Rosa Buira, ja, i cada vegada que hem vingut a parlar, hem parlat del que tocava, no?
Sr. Miquel Amorós, entenc que no hi ha predisposició per part vostra.

Sr. Miquel Amorós, doncs esperem a l’any que ve.
Sr. Ramon Cònsola, és massa tard.
Sra. Rosa Buira, jo entenc que aquesta demanda.
Sr. Ramon Cònsola, ja no hi ha atracció.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta d’aprovació inicial, si s’escau, del pressupost general de l’exercici
2018, l’annex d’inversions, plantilla de personal i bases d’execució del pressupost de
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, aquesta es rebutjada per majoria absoluta dels membres
assistents de la corporació.
Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
Vots en contra:
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.
El Sr. Ramon Cònsola, surt un moment del Ple.
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Sr. Ramon Cònsola, ja no, ha passat el temps.
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Sr. Miquel Amorós, ho estic demanant a tothom, ni ho estic demanant als 5 regidors de
Convergència ni al regidor del PP, ho estic demanant en general, crec que és necessari, potser
no ens casarem però si festegem una mica, potser.

ACTES PLENS 2018

Sra. Rosa Buira, tu, ens estàs demanant que hem de parlar i, cada vegada que venim podem
parlar del que toqui.

Atès que el Premi Internacional de Recerca en Filologia Catalana Joan Solà en memòria de
l'insigne lingüista bell-lloquí i doctor honoris causa per la UdL guardona un treball de recerca
original de qualsevol àrea de la filologia catalana (variació lingüística, lingüística aplicada, història
de la llengua, sintaxi, semàntica, lexicologia, fonètica descriptiva, etc.)
Atès que des de l'abril de 2009 el Departament de Filologia Catalana i Comunicació, de la
Facultat de Lletres de la UdL, i l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell convoquen cada dos anys el
Premi Internacional de Recerca en Filologia Catalana.
Atès que ha estat redactat el conveni de col·laboració cientificocultural entre l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell i el Universitat de Lleida, relatiu al Premi Internacional de Recerca en Filologia
Catalana, que s’incorpora com annex a l’expedient.
Atès que s’ha redactat la corresponent memòria justificativa emesa pel tècnic de promoció
econòmica i desenvolupament local de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell de data 3 d’abril de
2018.
Atès que en data 4 d’abril de 2018, la Secretària interventora municipal ha emès informe
d’intervenció prèvia de la despesa.
Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell sol·licita cada 2 anys la subvenció a l’Institut d’Estudis
Ilerdencs de la Diputació de Lleida per finançar íntegrament el Premi Internacional de Recerca en
Filologia Catalana.
Atès el contingut dels articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del
Sector Públic, en el que preveu que:
“Són convenis els acords amb efectes jurídic adoptats per les Administracions Públiques, els
organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents.
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Atès que, d’acord amb l’establert a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats,
són funcions de la Universitat, entre d’altres, la creació, el desenvolupament, la transmissió i
crítica de la ciència, la tècnica i la cultura, així com la difusió, la valorització i la transferència del
coneixement al servei de la cultura, la qualitat de vida i el desenvolupament econòmic.
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Atès que la Llei 7/1985, de 2 d'abril , reguladora de les bases del règim local (en endavant,
LBRL), modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local considera les activitats i les instal·lacions culturals com a competències
pròpies dels ajuntaments; en concret l’article 25.2 de la LBRL determina que "El municipi exercirà
en tot cas com a competències pròpies en les matèries següents: (...) m) promoció de la cultura i
equipaments culturals.” Així mateix, el 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 (en endavant, TRLMRLC), en el seu
article 66.3.n) determina que “El municipi té competències pròpies en les matèries següents: (...)
les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l’ocupació del lleure i el turisme”. La llei
catalana també li reconeix als ajuntaments la capacitat d’exercir activitats complementàries a les
d’altres administracions en matèria de cultura, (...) "Per a la gestió dels seus interessos, el
municipi també pot exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions
públiques i, en particular, les relatives a: b) La cultura, la joventut i l’esport" (article 71
TRLMRLC).

ACTES PLENS 2018

SETÈ. EXP.- 114/2018: APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
CIENTIFICOCULTURAL ENTRE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA I L’AJUNTAMENT DE
BELL-LLOC D’URGELL.

Són convenis interadministratius els signats entre dos o més administracions, que poden incloure
mitjans, serveis i recursos d’altres Administracions Públiques per a l’exercici de competències
pròpies o delegades.”

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració cientificocultural entre l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell i la Universitat de Lleida, relatiu al Premi Internacional de Recerca en Filologia Catalana
Joan Solà, que s’adjunta com annex.
SEGON. L’efectivitat de la despesa plurianual derivada del conveni queda condicionada a
l’existència de crèdit pressupostari en els exercicis corresponents.
TERCER. Comunicar l’acord a la Universitat de Lleida i a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, als efectes
oportuns.
QUART. Publicar el conveni aprovat al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i a la web del
registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

Per tot l’exposat, de conformitat amb l’article 22.2.e) de la Llei reguladora de les Bases de Règim
Local, i l’article 52.2.f) i n) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, es
proposa al Ple del l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest aprova per unanimitat dels membres
assistents, l’adopció dels següents ACORDS:

ACTES PLENS 2018

Atès que els arts. 303.1 i 303.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals assenyalen que pel conveni s’estableix
una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment
atribuïdes en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú i que a traves dels convenis es pot
realitzar la cooperació interadministrativa , tant en serveis locals com en assumptes d’interès
comú, sota la forma i en els termes que preveuen les lleis reguladores de les matèries en què
existeixi aquest interès.

ANNEX
“CONVENI CIENTIFICOCULTURAL ENTRE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA I L'AJUNTAMENT
DE BELL-LLOC D'URGELL
Lleida, ... d’ abril de 2018
REUNITS
D'una part, el Sr. Roberto Fernández Díaz, rector magnífic de la Universitat de Lleida (en
endavant UdL), com a representant d'aquesta, segons el que estableix la llei orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d'universitats, i el Decret 2001/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aproven els
Estatuts de l'esmentada universitat; en virtut del nomenament del càrrec per Decret 77/2015,
publicat al DOC núm. 6876 de 17 de maig de 2015; amb domicili social a Lleida, Plaça de Víctor
Siurana núm. 1, i amb CIF Q-7550001-G.
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CINQUÈ. Autoritzar l’Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a la signatura de la
documentació que sigui de menester per a la formalització d’aquest acord.

I de l'altra part, el Sr. Carles Palau Boté, Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc
d'Urgell, com a representant d'aquest ens local, en virtut de l’article 53.1 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, amb CIF núm. P2505700A amb domicili a la Plaça Major, 8 de Bell-lloc d'Urgell.
EXPOSEN I MANIFESTEN

Que l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell exerceix entre les seves competències municipals pròpies,
la promoció de la cultura relativa al seu àmbit municipal, en cooperació amb la Diputació de
Lleida.
III. Declaració d'activitat cultural i d'investigació científica
Que des de l'abril de 2009 el Departament de Filologia Catalana i Comunicació, de la Facultat de
Lletres de la UdL, i l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell convoquen cada dos anys el Premi
Internacional de Recerca en Filologia Catalana en memòria de l'insigne lingüista bell-lloquí i
doctor honoris causa per la UdL Joan Solà i Cortassa (1940-2010). Ambdues entitats, en els
marcs institucionals respectius, i en l’àmbit de les seves competències, doncs, contribueixen a
promoure la difusió cientificocultural que es deriva de la dedicació a la filologia catalana de la
personalitat científica homenatjada. Fins al moment s'han efectuat cinc convocatòries de
l'esmentat Premi: 2010, 2012, 2014, 2016 i 2018.

ACTES PLENS 2018

II. Finalitats de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

I. Finalitats de la UdL
Que la UdL té entre les seves finalitats, l'establiment d'acords amb altres universitats i institucions
de qualsevol àmbit a fi de promoure el desenvolupament científic, artístic, tecnològic i cultural, la
integració europea i la cooperació internacional, d'acord amb els seus Estatuts.

1. L'objecte del conveni és la col·laboració i la preparació conjunta del desenvolupament de les
activitats cientificoculturals relacionades amb el Premi Joan Solà en l'àmbit d'influència de la UdL.
S’hi adjunten les bases de la convocatòria del citat premi, aprovades per la Comissió Permanent
el mateix dia que li fou atorgat, a l'homenatjat, el doctorat honoris causa per la Universitat de
Lleida, el 7 de maig de 2009 (v. apèndix).
2. En el benentès que el finançament de la dotació econòmica per al guanyador o la guanyadora
del Premi correspon a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en cooperació amb la Diputació de Lleida
a través de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, i la UdL es fa càrrec de l'edició de l'obra guanyadora i de
la conferència impartida en el decurs de l'acte, així com de la constitució del jurat avaluador dels
treballs presentats. Així mateix, l'Ajuntament de Bell-lloc col·laborarà en les despeses de protocol
o de difusió de l'acte, que en cap cas superaran l'import de cinc-cents euros per edició biennal.
3. Les parts acorden que per a un adequat seguiment del desenvolupament del present conveni
es constituirà una comissió coordinadora formada pel rector de la UdL o persona en qui delegui, i
l'alcalde de Bell-lloc d’Urgell, o regidor/a en qui delegui.
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ACORDEN

4. El present conveni tindrà una durada de 4 anys des del moment de la seva signatura. Un cop
finalitzat aquest termini, el conveni es podrà prorrogar per consens exprés de les parts i per escrit
per un període de fins a 4 anys.
5. Són causes de resolució d’aquest conveni: la finalització del termini de vigència sense
haver-se acordat la pròrroga del mateix, el mutu acord de les parts instrumentat per escrit,
l’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna de les parts amb avís previ
amb 6 mesos d’antelació, i per impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment
als seus pactes.

Universitat de Lleida

Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell

Roberto Fernández Díaz

Carles Palau Boté

Rector

Alcalde
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I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en
el lloc i la data esmentats a l'encapçalament,
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7. Les qüestions litigioses que puguin sorgir sobre la interpretació, desenvolupament,
modificació, resolució i efectes que poguessin derivar-se de l'aplicació del present conveni,
caldrà que siguin resoltes per la Comissió Coordinadora. Si no s'arriba a un acord, aquestes
qüestions se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.

ACTES PLENS 2018

6. Les dades de caràcter personal a les quals pugui accedir cada part es limitaran a les
estrictament necessàries per desenvolupar-ne l'activitat, i la seva utilització es realitzarà amb
estricte compliment de la normativa aplicable sobre aquesta matèria.

APÈNDIX
BASES DEL PREMI INTERNACIONAL DE RECERCA
EN FILOLOGIA CATALANA
JOAN SOLÀ

CONVOCATÒRIA DEL PREMI
En el decurs de l'acte de lliurament del Premi corresponent a cada edició
(Universitat de Lleida/Institut d'Estudis Ilerdencs).

ÀREES
1) Variació lingüística (geolingüística, sociolingüística, pragmàtica), lingüística aplicada, història de la
llengua, història de la lingüística, edició de textos.
2) Sintaxi.
3) Semàntica, lexicologia, lexicografia.
4) Fonètica descriptiva, fonologia, ortoèpia, morfologia.
NATURALESA I EXTENSIÓ de la recerca
– El treball d’investigació, inèdit en la seva integritat, ha de ser redactat en català, amb un resum en anglès
(20003000 caràcters) i presentat adequadament perquè es pugui difondre.
– El treball no pot haver rebut prèviament per a la seva elaboració parcial o total un premi de
característiques similars al que es convoca.
– Extensió màxima: 200 pàgines (no superior a 2400 caràcters –amb espais– per pàgina).
– S'ha de lliurar en format electrònic a les adreces següents, fent constar el nom, les adreces (postal i
electrònica), el telèfon i el NIF de l’autor o autora:
Departament de Filologia Catalana i Comunicació
Facultat de Lletres
Universitat de Lleida
Plaça de Victor Siurana, 1
25003 LLEIDA
secretaria@filcat.udl.cat
PROMOTORS
Ajuntament de Belllloc d’Urgell (Pla d’Urgell)
Departament de Filologia Catalana i Comunicació (UdL)
PERIODICITAT
Biennal: una àrea diferent cada dos anys
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OBJECTIU
Guardonar un treball de recerca original de qualsevol àrea de coneixement de la filologia catalana.
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ATORGAMENT DEL PREMI
Setmana Cultural de Sant Jordi a la Universitat de Lleida o a l'Institut d'Estudis Ilerdencs alternativament.

ACTES PLENS 2018

DATA LÍMIT DE LLIURAMENT D'ORIGINALS
El darrer dia de l'any anterior al d'atorgament.

COMISSIÓ PERMANENT
Actuarà com a vetlladoragestora: selecció de la comissió científica, continuïtat del finançament, gestió de
la convocatòria i difusió de l’obra guanyadora.
Es renovarà per cicles: cada quatre edicions o vuit anys. L'abril de 2016 se'n farà la primera renovació.
Copresidents
-Director del Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la UdL
-Alcalde de Bell-lloc d'Urgell

PUBLICACIÓ

El treball premiat serà publicat per Edicions de la Universitat de Lleida
ENTITATS COL∙LABORADORES
Departament de Filologia Catalana i Comunicació (UdL)
Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària (UdL)
Ajuntament de Belllloc d’Urgell
Diputació de Lleida (Institut d’Estudis Ilerdencs)”

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, no.
Alcalde, Sr. Carles Palau, grup de Convergència?
Sra. Rosa Buira, com que això és una continuïtat de l’altre punt.
Sr. Ramon Cònsola, s’incorpora de nou al Ple.
Sra. Rosa Buira, el grup del PDeCAT al seu moment ja vam apostar decididament per
commemorar el treball d’en Joan Solà i tot el que sigui insistir en aquest tema, doncs serà
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DOTACIÓ
10.000 € (actualitzable quan la Comissió Permanent ho cregui oportú)
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COMISSIÓ CIENTÍFICA
Es compondrà de cinc membres i actuarà com a jurat exclusiu per a cada edició o àrea de recerca. Estarà
integrat per especialistes de centres universitaris dels territoris de llengua catalana i de fora de l’àmbit
lingüístic català.
Aquest jurat qualificador podrà declarar deserta alguna edició o no adjudicar el premi, però no atorgarà cap
ex aequo ni accèssit.

ACTES PLENS 2018

Vocals
Cinc catedràtics d'universitat de l'àrea de filologia catalana, renovables cada vuit anys. Quatre hauran de
pertànyer a centres universitaris ubicats en terres de parla catalana i un serà de fora de l'àmbit lingüístic
català.

benvingut, aquest conveni nosaltres no l’havíem signat mai, però bé, com ja he dit abans, tot el
que sigui regular i deixar ben clar quines actuacions ha de fer cada una de les parts, quan
intervenen diferents entitats amb la organització d’alguna cosa, doncs que sigui benvinguda, i si
aquest conveni pot ajudar a clarificar, benvingut sigui, per tant res a dir.
Alcalde, Sr. Carles Palau, molt bé, gràcies.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no necessàriament, perquè ells ja van dir que ja estaven tots els
informes fets i que havien passat a fer el decret per l’aprovació, això és la última noticia, que vam
trucar a principis de la setmana passada, de l’IEI havien fet tota la feina, i havien passat a fer
decret a Presidència.
Sra. Rosa Buira, lo important és que rebem els diners i els diners vagin al corresponent premiat.
Sr. Ramon Cònsola, suposo que vosaltres heu demanat, la Diputació dirà que conforme i us ho
donarà, al secretària podrà fer la modificació de partides quan sigui conforme, i així, el que passa
és que per a que us paguin heu de justificar conforme heu pagat el premi.

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

Sra. Rosa Buira, una mica enllaçant amb el que has dit abans, suposo que fins a que la signatura
del conveni aquest no sigui oficial, no rebreu el comunicat oficial de la Diputació dient que s’han
concedit aquests diners.

ACTES PLENS 2018

Bàsicament aquest conveni, com ja has dit Rosa, des de l’any 2009-2010, es va efectuant aquest
premi i des del primer dia hi havia col·laboració entre la Diputació, UDL i Ajuntament; les coses
van evolucionant al llarg de la vida, i els controls d’intervenció han anat augmentant, durant
aquest anys, i ara intervenció de la Diputació ens exigia justificar que els diners que es reben de
la Diputació realment anaven a parar al premi i llavors s’ha tingut que fer aquest conveni,
senzillament per això, justificar la sortida de diners de l’Ajuntament per poder exigir els justificants
que admet la Diputació a la UDL i al guanyador del premi.

Alcalde, Sr. Carles Palau, correcte.

Alcalde, Sr. Carles Palau, per això és el conveni, per justificar la sortida. De fet el finançament del
premi ja l’hem fet amb la modificació que hem aprovat abans amb recursos propis, perquè no
tenim l’entrada de diners, són diferències pressupostàries i comptables, sempre s’ha d’anar
torejant d’aquesta manera.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta d’aprovació del conveni de col·laboració cientificocultural entre la
Universitat de Lleida i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, aquesta es aprovada per unanimitat dels
membres assistents de la corporació.
Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
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Sr. Ramon Cònsola, sinó, no us pagaran.

1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

VUITÈ. 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 0059/2018.

DECRETS 2018 2018-0040
DECRETS 2018 2018-0041
DECRETS 2018 2018-0042
DECRETS 2018 2018-0043
DECRETS 2018 2018-0044
DECRETS 2018 2018-0045
DECRETS 2018 2018-0046
DECRETS 2018 2018-0047
DECRETS 2018 2018-0048
DECRETS 2018 2018-0049
DECRETS 2018 2018-0050
DECRETS 2018 2018-0051
DECRETS 2018 2018-0052
DECRETS 2018 2018-0053
DECRETS 2018 2018-0054
DECRETS 2018 2018-0055
DECRETS 2018 2018-0056
DECRETS 2018 2018-0057
DECRETS 2018 2018-0058
DECRETS 2018 2018-0059
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DECRETS 2018 2018-0037
DECRETS 2018 2018-0038
DECRETS 2018 2018-0039

ASSUMTE
Convocatòria sessió plenària ordinària de 14/02/2018
Pagaments a justificar
Reconeixement obligacions del 1 al 31 de gener de 2018
Incoació d'expedient de baixes d'ofici per inclusió indeguda al
padró d'habitants
Llicència alt xarxa aigua i clavegueram
Llicència urbanística segregació i agregació (Exp. 2017/065)
Aprovació dels padrons fiscals de la taxa de cementiri i taxa
guals 2018
Procediment de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 1/2018
Resolució suspensió de l'aprovació inicial projecte urbanització
(exp. 11/2018)
Relació de pagaments
Convocatòria Junta de Govern Local de data 20/02/2018
Comunicació Urbanística Exp. 2018/020
Llicència d'alta a la xarxa d'aigua i clavegueram
Aprovació de la relació classificada de les empreses presentades
servei de neteja
Modificació de crèdit núm. 1/2018
Aprovació nòmines i dietes
Comunicació Urbanística (Exp. 2018/027)
Comunicació Urbanística (Exp. 2018/019)
Expedient vehicle abandonat
Expedient vehicle abandonat
Expedient vehicle abandonat
Llicència aigua i clavegueram
Comunicació urbanística Exp. 2018/021
Adjudicació contracte dels serveis de neteja
Reconeixement obligacions i pagament fra. FUNDACIÓ GRAN
TEATRE DEL LICEU
Reconeixement obligacions del 1 al 28 de febrer de 2018
Aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període
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ANNEX DECRETS 2018
DECRET NÚM.
DECRETS 2018 2018-0033
DECRETS 2018 2018-0034
DECRETS 2018 2018-0035
DECRETS 2018 2018-0036

ACTES PLENS 2018

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0060/2018 fins al núm. 0082/2018 ambdós inclosos.
S’adjunta annex.

2019/2021
Donar compte de les Actes de les Juntes de Govern i dels acords adoptats de data: 20/02/2018.
S’adjunta annex.

DATA
06/02/2018
(02/2018)

ACORDS
Aprovació targeta d'aparcament JCB

ACTES PLENS 2018

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, no.
Alcalde, Sr. Carles Palau, molt bé, grup de Convergència?
Sra. Rosa Buira, no.
El Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell es dóna per assabentat.
La Sra. Nadir Castells, surt un moment del Ple.

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

Debat

Alcalde, Sr. Carles Palau, com he dit abans, primer farem les tres que ja teníem previstes i
després debatrem les tres que s’han entrat, fora de l’ordre del dia de la convocatòria.
1.- MOCIÓ PER RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS
Alcalde, Sr. Carles Palau, és una moció presentada pel grup municipal de Bell-lloc es Mou, be
motivat per l’enrenou per l’intent del govern de l’estat central d’aquesta pujada irrisòria de les
pensions dels jubilats i bàsicament aniré als acords per estalviar temps i anar per feina.
El sistema públic de pensions ha estat víctima de Ia política econòmica del Partit Popular per
haver dilapidat el Fons de Reserva de Ia Seguretat Social, fons creat l'any 2000 amb Ia finalitat
d'atendre les necessitats futures del Sistema de Seguretat Social en matèria de prestacions
contributives i de Ia seva gestió. Any rere any, fins el 2011 aquest fons ha anat incrementant Ia
seva dotació amb els excedents dels ingressos que financen les prestacions contributives fins
arribar a 66.815 milions d'euros. Des d'aquell any ha anat disminuint Ia guardiola de les pensions
fins arribar als 8.095 milions actuals que té el Fons de Reserva.
La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a Ia Seguretat Social.
Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc de les relacions laborals i
sindicals a Ia situació anterior a les reformes laborals del PSOE i del PP, no s'entra a solucionar
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NOVÈ. MOCIONS.

el problema de no tenir diners per a fer front a les pensions que es van generant. Tampoc ajuda a
mantenir el poder adquisitiu dels actuals pensionistes que Ia revalorització de les pensions sigui
del 0,25% quan I'IPC del 2017 ha estat d'un 1,1%.

La situació actual és tan greu que pràcticament s'ha buidat el Fons de Reserva i les mesures que
es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la base del problema que
no és altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions.
Per tots aquests motius, el grup de Bell-lloc es Mou Acord Municipal proposa al Ple de
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest aprova per unanimitat dels membres assistents,
l’adopció dels següents ACORDS:

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes laborals, tant
del PP com del PSOE, no només s'han fet d'esquenes a les persones treballadores sinó que s l
han fet lesionant i suprimint drets històrics assolits per Ia classe treballadora i sense objectius
que revertissin en les condicions laborals de les persones i en Ia seva futura situació de
pensionista. I no és exagerat pensar que ambdós partits estan creant l'escenari per privatitzar
part de Ia pensió de jubilació.

ACTES PLENS 2018

L'any 2022 es calcularà Ia pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats, resultat de Ia
progressiva ampliació del període d'anys a computar en Ia reforma impulsada pel govern del
PSOE, a proposta de Ia Unió Europea, l'any 2011 que retarda l'edat de jubilació i augmenta el
període de cotització per al seu càlcul. El Govern de l'Estat ha proposat que es pugui triar per al
càlcul I l opció que prefereixi Ia persona treballadora, bé el sistema actual, bé comptant tota Ia
seva vida laboral, ja que per a molts pensionistes els darrers anys de Ia vida laboral han deixat
de ser aquells en que més han cotitzat, com a conseqüència de Ia reforma laboral.

Segon. Establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura que ja s'ha adoptat en
molts ajuntaments dels Països Catalans, permetent així augmentar les cotitzacions més baixes.
Tercer. Adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses que apliquin polítiques retributives
superiors a les recollides en els convenis col•lectius d'aplicació, ja que amb uns salaris superiors
s'incrementa l'ingrés per cotitzacions.
Quart. Instar als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de les reformes
laborals realitzades pel PP i el PSOE.
Cinquè. Afavorir la negociació col•lectiva en polítiques retributives perquè aquestes puguin
recuperar el terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder adquisitiu que s'ha vist minvat per la
crisi econòmica i que revertiria en un increment de les cotitzacions.
Sisè. Adoptar les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga inactivitat de la
persona treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o per prestació laboral a temps
parcial, siguin redimensionats per al seu còmput en el càlcul de la pensió de jubilació.
Setè. Adoptar les mesures necessàries per part del Govern de l'Estat, tant legislatives com de
gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les pensions derogant la
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Primer. Instar el Govern de l'Estat a Iligar per llei la revalorització de les pensions a I'IPC: les
pensions no poden revaloritzar-se per sota de l'increment de cost de la vida, i impulsar els canvis
legislatius per derogar qualsevol mesura que ho contradigui.

reforma de l l article 135 de la Constitució espanyola que obliga com a deure primordial al
pagament del deute: cal evitar que el govern estatal de torn pugui recórrer, per falta de previsió i
de sensibilitat social, als estalvis generats per les aportacions de molta gent treballadora durant
molts anys sense un acord amb els agents socials.
Vuitè. Promoure el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc català de relacions
laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no sigui possible sostraure els ingressos
generats per les cotitzacions de les persones treballadores per fer front a la mala gestió i previsió
fetes pels diferents governs de l'estat.

Sra. Nadir Castells, s’incorpora de nou al Ple.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Carles Palau, voleu comentar alguna cosa, Antonio?
Sr. Antonio Rispa, no.
Alcalde, Sr. Carles Palau, grup de Convergència?

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

Desè. Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes i als grups polítics al Parlament de
Catalunya.

ACTES PLENS 2018

Novè. Promoure l'equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades actualment a
causa de la bretxa salarial, estudiant l'aplicació d'un factor corrector que compensi la diferència
de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la vida laboral a càrrec dels Pressupostos
Generals de l l Estat.

Votacions
Es sotmet a votació la MOCIÓ PER RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA
PÚBLIC DE PENSIONS, aquesta s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la
corporació.
Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.
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Sr. Ramon Cònsola, nosaltres, si un cas, ho explicarem a la nostra moció perquè també fa
referència al mateix.

2.- MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D’IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA

El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a
la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model educatiu que dona
bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues
llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves
d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha
contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la
igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la
solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de competències i
d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal Constitucional ha anul·lat,
recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a càrrec de fons públics a Catalunya en
centres privats per envair competències autonòmiques.
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan possible
aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca educativa i de l’actitud
bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular i Ciudadanos, que utilitzen l’atac
al model d’escola catalana com a plataforma per obtenir beneficis electoralistes a l’Estat
Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus per mantenir la funció de cohesió social i de
convivència democràtica en un context, també, de tensions encara vinculades a la crisi
econòmica.
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora,
l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística. Tots
aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics, es mouen simplement per l’afany de
desfer qualsevol tret propi de la nostra societat catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit
Popular amb el suport de Ciutadans volen posar en risc aquest model educatiu català
compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de
convivència de la nostra societat.
Per aquests motius l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell proposa al Ple i aquest adopta per majoria
absoluta dels membres assistents, el següent ACORD:
Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE
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El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació per
a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que possibiliten la
construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i
cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals.

ACTES PLENS 2018

Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues agressions del
Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local reconeixem que el model d’escola
catalana i el model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat
política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels
ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge
dins dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, també aquesta moció ve presentada per l’Associació Catalana de
Municipis i la Federació Catalana de Municipis de Catalunya i sorgeix arran de la intenció que va
tenir el Ministeri d’Ensenyament o Educació de intentar desfer el model d’immersió lingüística
catalana. També aniré directament als acords.

Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana i
incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana. Iniciativa
que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de l’Estatut de
Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió social és una línia vermella
infranquejable.

Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la
igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem construït els darrers 30
anys.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del Govern de
l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al Consell de Direcció del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de
representants dels directors i docents dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya;
a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya; als grups
Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes (ACM i FMC) i als
centres educatius del nostre municipi.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Carles Palau, voleu comentar alguna cosa, Antonio.
Sr. Antonio Rispa, no.
Alcalde, Sr. Carles Palau, grup de Convergència.
Sra. Rosa Buira, només en quant als acords, al primer i al tercer, de moment no cal que
reivindiquem res, perquè a la sol·licitud de preinscripció ja s’ha dit que la casella del castellà no hi
serà, de moment ens ho creiem, perquè la sol·licitud de preinscripció aquest migdia no havia
sortit, no estava publicada i comencen les preinscripcions divendres, per tant anem justos de
temps, normalment sempre sortien una mica més abans, però aquest migdia no havien sortit, per
tant confiem en les noticies que s’han donat, que no sortirà aquesta casella.
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Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que
contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els
infants i joves per la seva llengua d’origen.
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Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del país.
És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica experiència pedagògica i
d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit associatiu i amb un conjunt plural
d’iniciatives educatives.

ACTES PLENS 2018

Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la cohesió social,
exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i assegura el
coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat

Alcalde, Sr. Carles Palau, confiem. Jo només vull fer un petit apunt, ara llegint m’ha vingut al cap,
per això ho vull fer, vull relacionar aquesta moció amb el fill del poble, Ramon Fuster i Rabés, que
va ser un gran pedagog i defensor de l’escola catalana del model d’immersió lingüística catalana,
només volia fer aquesta reflexió, perquè m’ha vingut el seu nom al cap, mentre anava llegint la
moció.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si per suposat.
Sr. Miquel Campàs, és un filòleg que ha estat reconegut per la Generalitat i per moltes altres
nacions.
Alcalde, Sr. Carles Palau, si però, m’ha saltat al cap la idea del pedagog i jo ho asigno només al
Ramon Fuster i Rabés, evidentment en Joan Solà també és una figura i que se la de lloar en tot
moment.
Sra. Rosa Buira, i que en Joan Solà s’hauria enfadat molt si li hagués tocat viure les
circumstàncies que estem vivint ara.
Sr. Miquel Campàs, i si em permets, potser no tant fills de Bell-lloc, que n’hi ha molts, podem dir
que també hem tingut al senyor Ramon Ortiz, que també va ser un gran defensor de la llengua
catalana, ha escrit cançons que tots hem pogut escoltar a la sardana del poble, també seria a
l’abast de molta més gent del poble de Bell-lloc.
Alcalde, Sr. Carles Palau, amb això tens raó.
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Sr. Miquel Campàs, sobre un comentari que has fet de Ramon Fuster i Rabés, estic d’acord, i
suposo que tots ho estarem, també nomenar al Joan Solà, que també és fill del poble, i aquests
dos son estandartes que tenim i que tothom o gairebé tothom de Bell-lloc lluita per la seva
llengua que és la catalana, no som famosos però aquests dos senyors, ja que has nomenat un,
incorporem també.
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Sra. Rosa Buira, jo només puntualitzar que el debat de parlar de l’escola catalana, avui en dia, és
un debat molt públic, i tothom en sap molt, i tothom ens acusa de quantitat de coses, a part de
que no ensenyem als nens el castellà, se’ns acusa de moltes més coses a l’escola, i el que si
puc donar fe, i alguns altres mestres que tenim aquí al públic, suposo que ho corroboraran, que
és que a l’escola catalana no adoctrinem a ningú i a l’escola catalana, el que si fem, és un treball
de valors importantíssim, un treball de valors per la tolerància i la convivència i de la no
discriminació a ningú per cap raó, per tant aquesta si que ha de ser una defensa important per
defensar l’escola catalana, a part de la bandera de la llengua, també hem de portar la bandera
de que som una escola, que preparem ciutadans tolerants i que volen viure en bona convivència i
una mostra és l’actitud que estem mantenint la societat catalana davant totes les agressions que
ens venen de fora, que realment estem mantenint una actitud molt cívica, tota aquesta gent que
van a les manifestacions i que manifestem aquestes actituds han sortit de l’escola catalana
sortosament, per tant aquí veiem el resultat, també n’han sortit altres de l’escola catalana però a
tot arreu hi ha excepcions, per tant ho entendrem com una excepció, però la gran majoria, som
gent cívic, responsable i tolerant i això ho hem aprés a l’escola.

ACTES PLENS 2018

Sr. David Folguera, penso que es un debat que fins i tot no hauríem de tenir, el problema que ha
hagut és que en aquest país hi ha partits que han nascut per defensar la postura catalana,
defensant-se bàsicament en la defensa de la llengua catalana, i aquesta base d’imposició que
diuen que hi ha, hem de confiar plenament en aquest model d’escola i també votem a favor
d’aquesta moció.

Sr. Miquel Campàs, podíem feu a bast de tots els veïns, alguns més significatius que uns altres.

Votacions
Es sotmet a votació la MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL
D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA, aquest s’aprova per majoria absoluta dels membres assistents de la
corporació.

3.- MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I
LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT
ESPANYOL
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano
Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada repressiva
contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot
a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de
dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant
injustament els nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia trist
i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi
Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els
annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels
principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del
President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la
comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada i
amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i inviolables
en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme intransigent
que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del segle XX, des
del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem
defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop
més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen
la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de
desembre.
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Abstenció:
1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.
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5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.

ACTES PLENS 2018

Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.

I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la
cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i,
finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes,
feroç i salvatge, sense mesura.

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i
Jordi Sánchez.
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles Puigdemont,
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la
garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos
a cap judici pel seu lliure exercici polític.
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots
els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels
drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i
empresona de forma il·legal.
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies d’una
dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi
el respecte als drets dels ciutadans catalans.
SISÈ.- Instem a totes les entitats de Bell-lloc d’Urgell a defensar els drets fonamentals, civils,
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament
del Parlament de Catalunya.
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. Roger
Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i també a la
plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les
institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”.
VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a
l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a l’Associació
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Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell proposa al Ple i aquest adopta per
majoria absoluta dels membres assistents, el següent ACORD:
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Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la
lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a
súbdits.»

ACTES PLENS 2018

Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni
Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi
Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat
democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens
mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici
de la democràcia.

Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació
de la present moció.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Carles Palau, Antonio, vols comentar alguna cosa.
Sr. Antonio Rispa, no.

Es sotmet a votació la MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN
DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE
L’ESTAT ESPANYOL, aquesta s’aprova per majoria absoluta dels membres assistents de la
corporació.
Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
Abstenció:
1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

Alcalde, Carles Palau, passem ara a les mocions presentades avui, les tractarem per ordre
d’entrada.
4.- MOCIÓ PER A RETRE HOMENATGE A LA MEMÒRIA DE GUILLEM AGULLÓ I SALVADOR
1. ATÈS que enguany es commemoren 25 anys de la mort de Guillem Agulló i Salvador, el jove
de Burjassot, que l’11 d’abril de 1993 va ser brutalment assassinat per un grup de joves
d’ideologia neonazi a la localitat de Montanejos, a la comarca de l’Alt Millars.
2. ATÈS que la mort de Guillem Agulló, membre de l’organització política Maulets, no fou casual,
sinó fruit de la seua militància independentista i antifeixista. Tal i com es constatà, ja que els
joves que van intervenir en l’assassinat eren coneguts per la seva ideologia nacionalista
espanyola.
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Votacions

ACTES PLENS 2018

Sra. Rosa Buira, donem suport, ha quedat clar amb l’argumentari de la moció.

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, grup de Convergència.

3. ATÈS que en el judici del cas, fet a Castelló de la Plana l’any 1995, el jutge va condemnar un
dels acusats, el confés i autor de les ganivetades Pedro Cuevas, a 14 anys de presó per homicidi
i va absoldre la resta del grup. Pocs dies després, un dels acusats, Juan Manuel Sánchez, va
participar en una agressió amb navalla al barri del Carme de València. Dels 14 anys de
condemna, Pedro Cuevas en va complir 4 a la presó i, per a les eleccions municipals del 27 de
maig de 2007 es va presentar a les llistes del partit ultradretà Alianza Nacional en el número 4
per Xiva de Bunyol.

7. ATÈS que el Govern Valencià, el 12 d’abril de 2016, va realitzar a les Corts Valencianes un
acte de justícia, homenatge i restitució de la figura de Guillem Agulló i Salvador amb la lectura i
l’aprovació –per unanimitat- d’una Declaració Institucional.
8. ATÈS que els informes Raxen del moviment contra la intolerància assenyalen malauradament,
any rere any, les agressions i incidents relacionats amb els delictes d’odi, per racisme, homofòbia
o discriminació, entre d’altres que es produeixen al nostre país.
9. ATÈS que el passat 1 i 3 d’Octubre les institucions espanyoles van legitimar el feixisme i
d’ençà s’han anat propagant agressions i actes de vandalisme dels grups de delinqüents
neonazis i feixistes arreu dels Països Catalans, com els del passat 9 d’Octubre de 2017.
Episodis lamentables que ens recorden que sempre hem de restar amatents i combatent el
feixisme que se sent impune als nostres carrers.
Per tots aquests motius, el grup de Bell-lloc és Mou – Acord Municipal a l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell, proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i aquest adopta per majoria simple
dels membres assistents, els següents ACORDS:
PRIMER.- Retre homenatge a la figura de Guillem Agulló, el jove valencià assassinat brutalment
per un grup de joves d’ideologia neonazi l’any 1993, i refermar el compromís de l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell en la lluita contra els delictes d’odi i per eradicar la discriminació per naixement,
raça, sexe, religió, opinió, orientació sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o
social.
SEGON.- Instar al govern municipal a iniciar els tràmits necessaris de forma immediata per tal
d’iniciar el procediment per incorporar el nom de Guillem Agulló i Salvador en el nomenclàtor.
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6. ATÈS que d’ençà s’han succeït continuadament manifestacions de rebuig, pronunciaments
d’institucions, universitats, instituts d’ensenyament i escoles, així com d’organitzacions polítiques
de diferent signe i de milers de persones anònimes amb manifestacions als carrers de molts
punts dels Països Catalans. Així mateix, diversos grups de música han anat fent cançons per a
homenatjar-lo, entre d’altres Feliu Ventura i Obrint Pas.
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5. ATÈS que tot i així, la família de Guillem ha lluitat al llarg d’aquests 25 anys per tal de mantenir
viva la memòria i la lluita del seu fill, del nostre conciutadà, malgrat les amenaces rebudes i la
indiferència institucional amb la que van topar al País Valencià.

ACTES PLENS 2018

4. ATÈS que malauradament, durant els darrers anys els Països Catalans han estat testimoni de
nombrosos delictes d’odi, atacs a les seus de partits polítics, sindicats i associacions així com
manifestacions racistes i xenòfobes a molts barris de les nostres ciutats.

TERCER.- Fer arribar els presents acords a la família de Guillem Agulló als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, de les Corts Valencianes, del Congrés dels Diputats i del Senat, a
l’Associació de Municipis de Catalunya i a la Federació de Municipis de Catalunya.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, no.

La declaració institucional de les Corts Valencianes va servir també com a tret de sortida per a
que diferents localitats arreu dels països catalans volguessin també sumar-se a la restitució
moral i dignificació de la memòria de Guillem Agulló, i això és el que avui el grup municipal de
Bell-lloc es Mou, proposa al Ple, i al qual evidentment votarem a favor. L’assassinat amb una
nevallada al cor d’en Guillem per motius ideològics, motius que desapareixerien en la fase del
judici que tingué que tan sòls tingué una condemna de 17 anys, dels quals només va estar-ne a
la presó 4 com autor confés del crim, i fins i tot es volgués criminalitzar a les víctimes, recordeu
que avui tenim gent dels CDR acusats de terrorisme sense haver creat terror ni cap mort ni cap
fet similar davant la demanda que poden arribar a 30 anys de presó, amb presos polítics amb
presó preventiva que també se’ls hi demana 20 anys de presó, per delictes que ni tan sòls han
comés.
Aquest assassinat tingué un abans i un després per a molts joves dels països catalans que
començaven i havien començat o que més tard començarien en la militància independentista,
antiracista i antifeixista, en els quals la memòria de Guillem Agulló estigués sempre present fins i
tot entonant les cançons d’Obrint Pas, i de l’Ovidi Monlló, que fan referència i memòria a en
Guillem, la seva família i la seva causa; i amb la memòria d’en Guillem també vam aprendre
moltes coses, primer que l’extrema dreta no són els opuscles violents que campàven i que avui
encara campen pels nostres carrers i que necessiten la complicitat institucional com així ho
denunciava l’altre dia un mosso a un programa de TV3 o com hem pogut veure i estem veient els
atacs feixistes a Blanquerna al final de les manifestacions espanyolistes que s’han dut a terme a
Barcelona, el 9 d’octubre a València, o a la gent per penjar llaços grocs per denunciar la
existència de presos i preses polítics, és aquesta la impunitat en la que creixen aquests grups i
emparant-se en el sistema mediàtic policial i judicial que els empara. Son també el pare i la mare
d’en Guillen els que miren Catalunya i el País Valencià per la simbolitzat dels països catalans en
aquella via catalana del 2014, una cadena humana de més de 700 quilòmetres de catalans i
catalanes, són ell i ella, els i les seves filles els que més van ensenyar i continuen ensenyant que
una gran part de la societat encara no estava disposada a callar i mirar a una altra banda i
lluitaven per convertir aquella mort en la llavor de la resistència, i és per això que avui 25 anys
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Sr. David Folguera, el 12 d’abril de l’any 2016, 23 anys i un dia desprès de l’assassinat de
Guillem Agulló, per un grup de contra dretans, a la localitat de Monteanejos, les corts valencianes
per unanimitat, retien un homenatge històric en un acte de memòria al jove Guillem de tan sòl 18
anys i a totes les víctimes del racisme i la xenofòbia, i creaven el premi Guillem Agulló, que
atorgarien cada mes d’abril a persones destacades en el reconeixement en la lluita contra la
xenofòbia i els delictes d’odi.

Codi Validació: 3SFYC4YADQMAMXSLS4RDY2PGQ | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 67 de 79

Sra. Rosa Buira, no.

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, grup de Convergència?

després, aquella llavor, aquells i aquelles joves que van quedar clarament consternats per
aquells fets, han donat el seu fruit, i poden i podem dir ben alt que han guanyat, i que aquell judici
que els va fer perdre el seu fill i germà fen honor a les seves idees, unes idees amb les que hem
crescut la societat i que ens ha permet resistir i denunciar els fets antifeixistes des dels carrers
que vam recuperar des de les institucions on ara estem, perquè mai més succeeixi res similar
com el que va passar ni enlloc ni a ningú, Guillem Agulló ni oblit ni perdó.

Votacions

Abstencions:
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

5.- MOCIÓ PER ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AMB MAJOR CAPACITAT
DE REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.

ACTES PLENS 2018

Es sotmet a votació la MOCIÓ PER A RETRE HOMENATGE A LA MEMÒRIA DE GUILLEM
AGULLÓ I SALVADOR, aquesta s’aprova per majoria simple dels membres assistents de la
corporació.

El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major capacitat de redistribució
i reducció de les desigualtats (el 46%), tanmateix, avui el sistema es troba proper al col•lapse.
El dèficit acumulat en aquests darrers anys de crisi, d'atur i de precarietat laboral ha estat
compensat per retirades massives del Fons de Reserva, que ha passat de disposar de 66.815
M€ a finals de 2011, als actuals 8.095 M€, i que no s'ha esgotat totalment a conseqüència del
préstec de IO. 192 M€ d'euros de I' Estat a la Seguretat Social contingut en la Llei de
Pressupostos Generals de I' Estat de 2017. A aixà cal afegir-hi les quantitats retirades del Fons
de Mútues, per import de 8.621 ,000 d'euros en aquests anys. En definitiva, s'han necessitat fons
per import de 93.251 .OOO d'euros addicionals a les cotitzacions per poder fer front al pagament
de les pensions en el període 2012-2017.
El Fons de Reserva va sorgir de la reforma de l'estructura financera de la Seguretat Social duta a
terme el 1989, i recollit posteriorment com una recomanació del Pacte de Toledo. Aquest Fons
estava pensat per. a ser usat quan sorgissin les majors tensions generacionals sobre el sistema,
entorn de l'any 2023. Si no hagués estat utilitzat, el Fons tindria avui més de 90.000 milions, fins i
tot sense noves aportacions, només basant-se en la seva pròpia rendibilitat. En canvi, de seguir
amb aquest ritme de despesa, la guardiola de les pensions quedarà totalment buida l'any 2018.
És a dir, s'esgotarà 10 anys abans del previst.
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Exposició de motius

Per aquestes raons el grup del PDeCAT defensem un nou model per reequilibrar el sistema de
pensions, manteniment la despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els ingressos del
sistema.
És per aquests motius que presentem aquesta moció al Ple per instar al Govern d'Espanya i el
Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell aprova per majoria absoluta dels membres assistents,
l’adopció dels següents ACORDS:

1.

Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les mateixes
d'acord amb I'IPC.

2.

Eliminar el factor de sostenibilitat establert en la Llei 23/2013, que reduirà les pensions
de jubilació en funció de l'esperança de vida corresponent a partir de 1' 1 de gener de 2019.
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Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder adquisitiu de Ies
pensions, sensació d'incertesa en els actuals jubilats sobre si l'Estat serà capaç de pagar Ies
seves pensions en els pròxims anys, sentiments d’injustícia en aquells que contribueixen al
sistema però dubten que aquest els pugui proporcionar una pensió digna en un futur a 10 0 20
anys vista, i desesperança gairebé absoluta per part de la joventut en què alguna dia puguin
contribuir i ser protegits per sistema.
Per aquest motiu considerem que el dret a Ies pensions i l'accés al Sistema de Seguretat Social
s'ha de considerar un dret constitucional i ha de ser incorporat com a tal en la reforma de la
Carta Magna que proposem. Per això, plantegem mesures destinades a garantir el futur del
Sistema Públic de Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social; aprovant un nou
Estatut dels Treballadors que promogui drets laborals i ocupació de qualitat; i establint una font
complementària de finançament de Ies pensions a càrrec dels Pressupostos Generals de
l'Estat, com en la majoria dels parsos del nostre entorn.
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Les polítiques desenvolupades fins ara representen una seriosa amenaça per al sistema públic
de pensions. Amb Ies polítiques d’ocupació han posat en perill la sostenibilitat econòmica de Ies
pensions, que han entrat en un període de dèficits constants i creixents; i amb el nou
mecanisme de revalorització, que es desvincula del poder adquisitiu i amb el factor de
sostenibilitat, que ajusta l'import de la pensió en funció de l'esperança de vida, es condemna als
pensionistes a un progressiu empobriment. I tot això ho han fet mitjançant la imposició, sense
diàleg social i trencant unilateralment el consens del pacte de Toledo. Amb aquestes polítiques
s'està preparant el camí per als fons de pensions privats, en detriment del Sistema Públic de
Seguretat Social.

ACTES PLENS 2018

La situació a la nostra província és especialment delicada perquè les cotitzacions dels
treballadors i Autònoms en actiu a la Seguretat Social, es demostren insuficients per costejar les
prestacions. De fet a Lleida tan sols hi ha 184.604 treballadors i Autònoms que aportin ingressos
a la Seguretat Social per poder fer front a les 97.813 pensions de la província. Així doncs, les
cotitzacions de Lleida amb prou feines serveixen per cobrir les necessitats econòmiques de Ies
prestacions. Les pensions de la província suposen una despesa mensual de 78,69 milions, xifra
que en catorze pagues voreja els 1.102 milions. Cal afegir a més que, la nostra demarcació es
caracteritza per tenir Ies prestacions més baixes de tot Catalunya i que tampoc assoleixen la
mitjana de l'Estat. En el cas de Lleida, els jubilats cobren de mitjana 909,87 euros, és a dir, un
13,92 per cent menys que la mitjana espanyola. Un fet que cal relacionar directament amb la
forta vinculació del territori a l'activitat agrària. I encara cal afegir a aquest greuge la diferència de
gènere que provoca que al moment de la jubiIaci6, una dona pensionista que entra en el sistema
de prestacions cobra de mitjana a Lleida 280 euros menys que un home.

3.

Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals de l'Estat
2018 aquells que no corresponen a prestacions, com les despeses següents entre d'altres:

a)

Les mesures de foment de l'ocupació (reducció de quotes, tarifes planes, etc.).
Si es considera necessari mantenir alguna, hauria de ser per la via de bonificacions i a
càrrec dels Pressupostos Generals de l' Estat.

b)

Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat Social, de
la mateixa manera que es fa amb la resta d'organismes públics.
Incrementar els ingressos del sistema:
Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre d'altres mesures,
amb ingressos procedents d' impostos destinats anualment a completar els ingressos
per cotitzacions fins que aquests es tornin a equilibrar dins del sistema, com ara nous
impostos extraordinaris a la banca i a les transaccions financeres. Pensem que si tota
la societat espanyola ha contribuït al rescat de les entitats financeres, aquest impost
ha de servir per contribuir al rescat del sistema públic de pensions.

b)

Intensificant la Iluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social.

3.

Millorar la naturalesa protectora del sistema, modernitzant la gestió del Fons de Reserva
a través d'una millora de la seva regulació, recuperant l'establiment de límits a la disposició
de fons amb caràcter anual.

4.

Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa propera al
40 % existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones (dèficit de gènere):

ACTES PLENS 2018

a)
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2.

a)

b)

Recuperar la iniciativa legislativa, inclosa en la Llei 27/2011 d'incrementar la
pensió de viudetat per a majors de 65 anys que

c)

No rebin una altra pensió pública fins a assolir el 60 % de la base reguladora,
mesura que afecta de manera majoritària les dones.

5.

Introduir en el Pacte de Toledo un nou principi de "reequilibri pressupostari", un
concepte que implica una recerca constant de racionalització de despeses i d'ajust
d'ingressos cada any, i que tindrà efectes a mitjà termini i fins a finals dels anys 40 del segle
XXI.

6.

Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a I ‘Associació Catalana de Municipis, a la Federació
de Municipis de Catalunya, a les entitats de la gent gran de la província i a I ‘Associació de
Jubilats de Bell-lloc d’Urgell.
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Aprovació d'una Llei d’igualtat Laboral per tal d'eliminar la bretxa salarial, i per
tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes.

Debat

Alcalde, Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, no.
Alcalde, Sr. Carles Palau, David?
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Sr. Ramon Cònsola, jo crec que hi ha 3 punts molt importants en el qual està basat, és per
recuperar el tema de les pensions, si s’equilibrés el salari de les dones que treballen amb els
dels homes, crec que s’augmentaria molt aquest dèficit, això per un cantó, per un altre cantó
crec que s’hauria de fer una correcció de lo dels 1.000 euros de salari base, estic d’acord,
perquè ens equiparíem a Europa, però crec que el que si hauria de ser és la igualtat entre
homes i dones alhora de cobrar, per tant. I que els salaris aquests basura, s’anessin eliminant
perquè això aniria a compensar, i tercera que crec que és la fonamental i penso que és la més
important, tota la gent que ha pagat tota la seva vida ara no se’ls hi pot dir que li retallem i la
regulem amb l’esperança de vida, jo crec que si es compren avions o tancs o barcos, o ajudem
als que venen de fora que no han pagat mai, doncs via pressupostos que es creï una partida i
que compensi els diners que falta per pagar a aquesta gent, jo entenc que la persona que ha
cotitzat per un valor i cada mes li han pres uns diners, aquests diners els hi han de retornar, i si
és així que deixin de fer carreteres i que deixin de fer el que estan fent, o que augmentin els
impostos al que treballi, com he dit abans a la banca, als processos informàtics, al tema de les
transaccions financeres, crec que els pressupostos han de subsanar el que és el dèficit
pressupostari en el tema de les pensions i no hauríem d’estar sempre dient que les pensions no
tenen diners; quant pugen les pensions cada anys, tants milions, doncs del pressupost de
l’estat, tants milions d’euros, i llavors ja queden cobertes. Aquesta és la base de la nostra moció.

ACTES PLENS 2018

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Votacions
Es sotmet a votació la MOCIÓ PER ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AMB
MAJOR CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS, aquesta
s’aprova per majoria absoluta dels membres assistents de la corporació.
Vots a favor:
4 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós.
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.
Abstenció
1 Grup Municipal de BM-AM, Sra. Nadir Castells.
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Sr. David Folguera, nosaltres ens podem sumar a la moció.

6.- MOCIÓ DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES PER
ATENDRE LES NECESSITAS DEL CLUB ATLÈTIC BELL-LLOC

Els membres representants del grup municipal del Partit Demòcrata i del PP de Bell-lloc d’Urgell
es van reunir amb la Junta Directiva del Club Atlètic per debatre sobre les necessitats que té el
Club, a les que caldria donar resposta el més aviat possible per tal de garantir el seu
funcionament present i futur.
Aquestes necessitat són:
1. La construcció d’uns vestidors nous al camp municipal de futbol per als jugadors, pels
àrbitres i per al personal del club que ho necessita. Així com una zona amb un bar per
poder atendre les necessitats del públic i espectadors del partit.
2. Millora del cable que porta la corrent elèctrica al camp de futbol. Així com la millora de
l’enllumenat del camp de futbol donat que durant molts mesos de la temporada han
d’entrenar de nit i no disposen de la llum necessària.
Una vegada recollides les demandes i necessitats del Club Atlètic de Bell-lloc, entenem que els
vestidors és una obra urgent i prioritària que cal atendre abans de finalitzar la temporada
esportiva ja que sinó, no es pot iniciar nova temporada, la normativa així ho demana. Per poder
donar una solució ràpida i adequada proposem que s’instal·lin mòduls prefabricats.
En una segona fase es podria atendre la millora de l’enllumenat del camp de futbol que és una
obra més tècnica i amb previsió de futur.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc sotmetre a votació els següents
acords per a la millora del camp municipal de futbol de Bell-lloc i el Ple de l’Ajuntament aprova
per unanimitat dels membres assistents els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar enderrocar els vestidors vells del camp de futbol i la construcció d’uns nous
vestidors, que poden ser mòduls prefabricats, per tal de cobrir les necessitats dels jugadors,
entrenadors, àrbitre i personal del club. Així com una zona de bar. Tot abans d’iniciar la nova
temporada.
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És en aquest moment quan s’exposa la urgència fonamentada en les següents raons:
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Atès que l’aprovació del punt cinquè de la sessió plenària extraordinària del dia 1 de juliol de
2015 crea la composició dels grups municipals; els grups de Convergència Democràtica de
Catalunya i el grup del Partit Popular presenten a votació en aquest ple perquè es debati en
aquesta mateixa sessió la següent proposta amb caràcter d’urgència.

ACTES PLENS 2018

Els grups municipals de CDC de Bell-lloc d’Urgell i el Partit Popular del consistori de Bell-lloc
d’Urgell, i en virtut de l’article 106 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya es faculta a els grups municipals de
la corporació a la presentació de propostes de resolució al ple per a debat i votació. El segon
punt d’aquest precepte legal obliga a incloure en l’ordre del dia de la sessió plenària aquelles
propostes presentades abans de la convocatòria. En el cas que plantegem al ser una proposta
plantejada després, aquest mateix punt del citat article exposa que només es podrà a procedir al
debat i votació de la proposta si la majoria absoluta del ple aprecia la urgència de la proposta
presentada.

Segon.- Iniciar un projecte d’enllumenat per al camp de futbol municipal de Bell-lloc d’Urgell.
Tercer.- Que es realitzin les modificacions oportunes en les partides pressupostàries per poder
atendre aquestes demandes que la Junta del Club reclama com a urgents i necessàries per al
bon funcionament i continuïtat del Club Atlètic de Bell-lloc.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sra. Rosa Buira, només comentar que a la reunió que es va mantenir amb la junta del Club
Atlètic es va poder constatar que estan realment preocupats per la continuïtat d’aquest Club i ara
que en aquest poble sembla que el futbol torna a ocupar el lloc que li pertoca dins al col·lectiu de
les entitats esportives dins el nostre poble, el futbol ja sabem que va una mica i ve, doncs el fet
de que no disposar d’uns vestidors dins el camp, amenaça seriosament la seva continuïtat, donat
que l’equip de govern es coneixedor de la situació, perquè representants del Club Atlètic també
es van reunir amb el regidor d’esports i el mateix regidor d’esports a la Junta de Govern Local del
dia 20 de febrer comenta que la Federació de Futbol exigeix que els vestidors de futbol estiguin
dins al camp de futbol a partir del setembre de 2018, es a dir que queden cinc mesos, després de
comprovar que l’equip de govern han presentat sis modificacions al pressupost prorrogat del
2017 i els nous pressupostos del 2018, que en cap lloc hi ha cap partida per poder solucionar el
problema del Club Atlètic de Bell-lloc, creiem que això és una bona mostra de manca de
sensibilitat i empatia de l’equip de govern cap a una associació esportiva del nostre poble.
L’obligació de qualsevol ajuntament ha de ser vetllar pel benestar de tots els veïns i veïnes del
poble, sen sabedors de que la continuïtat el Club Atlètic depèn d’uns vestidors que han d’estar
fets d’aquí cinc mesos, creiem que no és massa lícit que no es dignin ni a esmentar-los a cap
dels projectes previstos per l’any 2018.
Els aficionats al futbol del nostre poble, també es mereixen la mateixa consideració que els
aficionats a qualsevol altre esport del nostre municipi. Certament l’equip de govern anterior, quan
érem nosaltres al govern, vam fer uns vestidors al pavelló, aquests vestidors eren pel futbol, la
normativa en aquells moments no demanava que estiguessin dins al camp de futbol, en aquells
moments el pavelló també necessitava afegir més vestidors i en una sola construcció es va poder
solucionar dos necessitats, però sempre amb el compromís de que més endavant es farien els
vestidors al camp de futbol.
Des de l’oposició creiem que és una necessitat, és una necessitat de gent del nostre poble, d’una
associació esportiva del nostre poble, i per tant creiem que se li hauria de donar prioritat,
demanem que s’inclogui en una d’aquestes modificacions pressupostàries i poder donar viabilitat
i donar una solució real, perquè el problema serà greu quan al setembre si no hi ha els vestidors
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Alcalde, Sr. Carles Palau, molt bé. Rosa?
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Sr. Antonio Rispa, vull dir que ho han proposat moltes vegades i si no es fa això no podran jugar
perquè els exigeixen, abans per normativa podien anar als vestidors que es van fer al pavelló, no
feia falta, però ara exigeixin que estiguin al mateix camp i els lavabos del pavelló també crec que
s’havien de fer. I ara toca fer als del futbol el que demanen.

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, Antonio vols dir alguna cosa?

fets, l’associació esportiva del futbol no pugui continuar, llavors això penso que no hi hauríem
d’arribar i que se li hauria de buscar una altra solució abans.
Alcalde, Sr. Carles Palau, gràcies. Vols comentar alguna cosa David?

No se si teniu alguna aproximació de pressupost del que pot costar això. Jo personalment votaré
a favor d’aquesta moció, trobo que es molt lògic el que es demana i s’ha de tirar endavant.
Sr. Ramon Cònsola, jo ho trobo perfecte. Referent a nosaltres no ens vau presentar mai cap
projecte de casetes, per tant, això que quedi clar, a partir d’aquí, sé que al club estan molt
neguitosos, ells han portat una proposta de cases prefabricades, per avançar, perquè si anem a
fer projectes al Consell Comarcal, potser que passem un any i mig, llavors aquesta gent estarà
fora de la competició, i si el club marxa fora de la competició, desapareixerà el club i penso que
és d’interès de tots que no desaparegui, el club ha de seguir a més i que pugui atreure a la
canalla petita per poder-los treure del carrer i de segons a on, i que al final aquesta canalla que
va a jugar als pobles per ahi, que es quedin a jugar a Bell-lloc. Crec que aquest és l’interès
nostre com a equip de govern i com a membres de l’ajuntament.
A partir d’aquí sou vosaltres, crec que per rascar partides, en podeu rascar, no cal esperar, jo
crec que teniu diners per rascar partides, ara sou vosaltres els que heu de fer els números i a
veure de quina partida rasqueu i fer-li la proposta a la secretària. Només és això.
Alcalde, Sr. Carles Palau, primer us la farem a vosaltres. No la farem treballar endebades.
Sr. Ramon Cònsola, no, a veure si nosaltres ja et donem el vistiplau, és a dir...
Alcalde, Sr. Carles Palau, potser em dius que les partides no us agraden, per això dic. Primer us
ho presentarem a vosaltres i quan ho tinguem pactat, li passarem a la secretària.
Sr. Ramon Cònsola, jo ara mentalment, però no em toca a mi, que no sóc l’alcalde, ho ets tu, jo
mentalment ja tinc les partides on es podria retallar, tranquil·lament, ara jo no sóc l’alcalde, et
toca a tu, i per tant, a no ser que feu un escalabro molt gros, nosaltres no ens oposarem, per
descomptat, si entrem un punt, que al final acaba sent una moció, en el qual et diem, aprovem lo
de les casetes, i que la Rosa i jo et diem, que abans de fer aquelles modificacions, intenta portar
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És cert que al pressupost d’enguany no surt res, també és cert que una de les idees que tenia jo,
i això no t’ho havia comentat ni a tu, com a regidors d’esports, ho sento, una vegada tinguem
tancat el 2017, segons la quantitat de romanent que puguem incorporar al 2018, era plantejar
precisament això, perquè es cert que el David havia mencionat aquesta importància i urgència
d’uns vestidors preparats per la temporada que ve. Només puc dir això.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, jo només recordar una mica de cosa. Al pressupost del 2016, que no
es va aprovar, portàvem una partida que era per enderrocar els vestidors, i ja estaria fet. L’any
passat es van demanar uns pressupostos d’uns mòduls prefabricats, al final del 16 ho vam
demanar, per fer uns vestidors amb mòduls prefabricats, evidentment com que no vam tenir
pressupost no ho vam poder tirar endavant.

ACTES PLENS 2018

Sr. David Folguera, només dir un parell de coses, són les mateixes que se’n van fer a mi, a la
reunió que vaig tenir amb ells, amb els membres de la junta, com que tenim una ordenança de
participació una mica vetada, no ho van poder fer, i res, és evident que és una obra que s’ha de
fer, el govern està al corrent, s’han demanat uns projectes al Consell Comarcal, encara no han
arribat, però si s’ha d’anar ràpid.

això també com una modificació, ja casi es dona per fet que per nosaltres hi ha el suport. Ara no
ho sé, sou vosaltres l’equip de govern, jo no t’he de dir d’on has de treure els diners, ets tu.
Alcalde, Sr. Carles Palau, però ho has de votar. Finalment, ho acabarem de decidir els onze. Jo
et dic que estic a favor d’aquesta moció, no m’oposaré i no ficaré pals a les rodes. Dos coses
només, un teniu les còpies signades que li donem a la secretària, i dos heu dit que teniu un
pressupost.
Sr. Ramon Cònsola, no, ells. Nosaltres no tenim res, ells ens ho van ensenyar.

Alcalde, Sr. Carles Palau, el problema és que abans s’haurà de fer el projecte.
Sr. Ramon Cònsola, no, amb cases prefabricades no cal.
Alcalde, Sr. Carles Palau, però haurà de fer algun informe, alguna memòria o algo.
Sr. Ramon Cònsola, això si, normalment les cases prefabricades, com que no s’ha de fer res,
agafen les munten, i l’únic que necessiten és una base ferma, l’avantatge que tenim nosaltres, o
té el club atlètic és que allí ja tenen l’aigua, el clavegueram i la llum, que a vegades és el
problema, que has de ficar; les clavegueres ja les tenen, es a dir, bàsicament el que han de fer
és muntar les casetes i llavors un paleta els hi haurà de fer, les taquilles, poca cosa, perquè les
casetes del futbol, tenen la tècnica del xupete, ja ho sabem, unes dutxes que són lights i res més,
tots hi hem anat a les casetes del futbol.
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Sr. Ramon Cònsola, ells ens van ensenyar un material, ens ho ensenyen a nosaltres, però us
l’han d’ensenyar a vosaltres, perquè si ens ho ensenyen a nosaltres, no faran res; a part una
altra cosa, sou vosaltres els que heu de fer la modificació de partida i crec que una vegada
ubicats, el tècnic municipal els haurà d’anar a veure.

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, per si podíeu dir una xifra aproximada, deu, quinze.

Sr. Ramon Cònsola, si vosaltres els hi feu full equip, amb calefacció; i es pot pagar, doncs res a
dir. Nosaltres només diem que al mes de setembre que pugui entrar l’àrbitre, perquè si arriba
l’àrbitre, i no put entrar, és que el problema ve pels arbitres, els arbitres no poden sortir del camp,
si ve un àrbitre i diu on em canvio, allà, no, perquè el poden ataconar, i en aquesta distància té
un problema el club i el poble, per tant aquesta és la normativa, no és pels jugadors, és per
l’àrbitre, llavors dieu d’aquí al setembre els hi feu full equip. Mira que contents estaran. Ara dius
no pot ser full equip perquè l’arquitecte, no sé que, els tràmits, ens en anem no al setembre
d’aquest any, sinó a l’altre, no els hi serveix de res pobrets.
Sr. David Folguera, la reunió que vaig tenir amb ells i amb els tècnics, també hi havia les
demandes, hi ha prioritats, al final si es pot utilitzar el camp millor, sinó recordo malament hi ha
50 crios que l’utilitzen aquí a Bell-lloc i evidentment també és una demanda, perquè hi ha 50
crios que van a jugar a altres camps, al final econòmicament i des d’una subvenció.
Sr. Antonio Rispa, a més a més, l’ajuntament va adquirir uns compromisos ja fa anys, perquè
aquest club era privat i el va cedir a l’ajuntament a canvi de que el mantindria i el vetllaria, aquest
club era privat.
Alcalde, Sr. Carles Palau, el camp.
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Sr. David Folguera, també sinó en comptes de fer-les prefabricades, pots mirar de fer una
modificació si arribem amb el romanent, que no siguin físiques, que no siguin casetes.

Sr. Antonio Rispa, el camp era privat, i el van regalar.
Sr. Ramon Cònsola, això estem parlant de 50 anys ó 60.
Sr. Antonio Rispa, menys.
Sr. Ramon Cònsola, això està escrit. El club es va anar a pique, i l’ajuntament el va haver de
salvar, a canvi el club va entregar els terrenys amb un condicionant, que l’ajuntament havia de
mantenir el camp de futbol en condicions. I sempre que hi hagués un club de futbol en actiu,
l’ajuntament s’havia de fer responsable de tenir el camp de futbol en condicions.

Sr. David Folguera, jo el que volia dir és que la intenció que teníem era fer un pla general i tot el
desenvolupament del camp i desenvolupar-lo per fases.
Sr. Ramon Cònsola, no en sortireu.
Sr. David Folguera, ja ho sé que no en sortirem, però és el que està de moda ara.
Sr. Ramon Cònsola, mira una cosa David, si ens presenteu un pla així a llarg termini, us el
votarem en contra, nosaltres volem una solució perquè al setembre, aquesta gent, puguin
ubicar-se, és la solució que presentem. Perquè creiem que és de caràcter d’urgència, o sinó el
club ha de tancar.
Alcalde, Sr. Carles Palau, realment la fan ells i vosaltres feu de transmissors.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, no m’he equivocat de massa.
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Sr. Antonio Rispa, potser si que fa 50 anys.

Alcalde, Sr. Carles Palau, evidentment.
Votacions
Es sotmet a votació la MOCIÓ DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE PARTIDES
PRESSUPOSTÀRIES PER ATENDRE LES NECESSITAS DEL CLUB ATLÈTIC BELL-LLOC,
aquesta s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la corporació.
Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós i Sra. Nadir Castells.
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.
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Sr. Ramon Cònsola, doncs si, perquè hem vist la seva demanda i ens preocupa, com molt bé a
dit la Rosa, ens sap greu que, ara com estan, que se’ls ha de felicitar, que estan bé, porten el
nom de Bell-lloc bastant alt a la lliga que juguen, i al camp hi va bastanta gent i amb fet molta
afició, jo crec que nosaltres com ajuntament la obligació és conservar-ho.

DESÈ. PRECS I PREGUNTES
Alcalde, Sr. Carles Palau, Antonio vols preguntar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, no.
Alcalde, Sr. Carles Palau, grup de Convergència?
Sr. Miquel Campàs, tal i com t’ha demanat la Rosa, el projecte de l’abastament del cementiri,
quan puguis ens el feu arribar, per poder-lo discutir.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no.
Sr. Miquel Campàs, es que hi havia un grup de gent, que menjaven allí.
Sr. Miquel Amorós, ho sabem, però ho vam saber l’endemà. Hem indagat un mica, ho hem
preguntat.
Alcalde, Sr. Carles Palau, pensem que són els que tenen la concessió de les piscines, però ho
he de confirmar.
Sr. Miquel Campàs, quan ho sapigueu-ho, ens ho fareu saber.
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Sr. Miquel Campàs, el dia 2 d’abril el dia de la mona, vau donar permís a les piscines, per algun
acte o algun dinar, una mitja festa privada?

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, val. Què més?

Sr. Ramon Cònsola, és que això, comporta que, si es habitual anar a menjar la mona a les
piscines, l’any vinent pot estar plena, i dos, si la piscina està plena d’aigua i cau un crio, la
responsabilitat és l’ajuntament.
Sr. David Folguera, nosaltres no vam donar cap permís.
Sr. Ramon Cònsola, però en aquest cas si passa algo, sense permís nosaltres som els
responsables.
Alcalde, Sr. Carles Palau, d’aquí la idea d’arreglar les piscines i separar el bar.
Sr. Ramon Cònsola, jo crec que no té res a veure, lo de la mona amb això, perquè estaven a la
gespa, estaven al fondo.
Sr. Miquel Campàs, avui s’ha aprovat donar 1.400 euros a dos entitats, clar ja ens has explicat
que hi havia a l’altre ple, de l’anterior mes, com que en aquest no hi era, et volia demanar si ens
ho podies fer arribar, però ara si has dit que a les bases que estaven de l’altre Ple. Que es
podien incorporar aquestes bases en aquest Ple.
Alcalde, Sr. Carles Palau, s’incorporaran, el que passa, és que com ja les teníeu, senzillament
per evitar-nos els folis, però a l’expedient del Ple entenc que hi són, tota la documentació del
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Sr. David Folguera, van veure cotxes i gent a dins.

pressupost està a l’expedient d’aquest Ple, no sé us ha passat perquè com ja teníeu tota la
documentació, senzillament per estalviar folis.
Sr. Ramon Cònsola, els estris amb els que s’arreglen els camins, que són propietat de
l’ajuntament, estan ubicats a edificis propietat de l’ajuntament, o estan en edificis propietat de
particulars.
Alcalde, Sr. Carles Palau, a hores d’ara estan en un edifici particular.

Sr. Ramon Cònsola, ja que són municipals.
Alcalde, Sr. Carles Palau, el que va fer els camins l’any passat, l’acord per tenir aquell preu era
això, que utilitzaria les eines de l’ajuntament, fent ell el manteniment, i quan ha acabat la feina,
encara no les ha tornat, enguany encara no s’ha donat la concessió a ningú, si enguany la
continua tenint ell els tornarà a utilitzar i sinó les tornarà.
Sr. Ramon Cònsola i si les utilitza.
Alcalde, Sr. Carles Palau, quan les hagi acabat de fer anar que les torni.
Sr. Ramon Cònsola, correcte, anar-les a enganxar als magatzems de l’ajuntament i tornar-les als
magatzems de l’ajuntament.

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, no ho sé això, jo sé que ara estan en un edifici, bé un magatzem
particular.
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Sr. Ramon Cònsola, jo li agrairia que es traslladessin a edificis de l’ajuntament, perquè entenc
que són propietat municipal i han d’estar als edificis municipals. Perquè una vegada es van
utilitzar per anar a arreglar camins a uns altres pobles.

El Sr. Ramon Cònsola fa una altra pregunta, és veritat que hi ha alguns rebuts, sobretot de
cotxes o vehicles que s’han cobrat doblats?

Sr. Ramon Còsola, hi ha bastanta inquietud al poble.
Alcalde, Sr. Carles Palau, a 180 pobles de la província, la Diputació ha doblat els rebuts.
Sr. Ramon Cònsola, suposo que s’hauran de tornar aquests rebuts.
Alcalde, Sr. Carles Palau, no, no. Al Segre ho explica, al web de l’ajuntament hem penjat noticia,
i al Segre, avui abans d’entrar al Ple ho he mirat, i la Diputació ha arribat a un acord amb el banc
que treballa, que demà els tornarà tots, i per això demanen a la gent que no facin cap retorn.
Sr. Ramon Cònsola, perquè estan cargats. Suposo que alguns els hi hauran tornat.
Sr. David Folguera, a mi m’ha arribat que ho farà la Diputació.
Alcalde, Sr. Carles Palau, la Diputació a les vuit del matí, ens ha trucat, i nosaltres a les nou
quan han començat a l’organisme diu que hem sigut els primers en avisar-los i allà a les onze ha
arribat un correu electrònic, explicant això i demanant que el missatge que féssim des de
l’ajuntament és no fer res, i abans d’entrar al Ple, al Segre digital, que suposo que demà sortirà
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Alcalde, Sr. Carles Palau, sí, ha sortit avui la noticia.

al de paper, ha sortit el Xavier Monné, explicant això que han arribat a un acord amb l’entitat
bancària que tot el segon cobrament, el tornaran automàticament a partir de demà. És cert el
que dius tu.
Sr. Ramon Cònsola, com que hi ha gent que a primera hora mira com està l’extracte del banc, i
llavors veuen doblat el mateix rebut, amb la mateixa matricula de cotxe, hauré de pagar un i
torno l’altre.

(aquest document està signat electrònicament)

79

Codi Validació: 3SFYC4YADQMAMXSLS4RDY2PGQ | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 79 de 79

Secretària interventora
Elena Bergés Martín

ACTES PLENS 2018

Vist i plau
L’Alcalde
Carles Palau Boté

Número : 2018-0004 Data : 25/05/2018

No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-quatre
hores i vuit minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.

