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03/16-ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
EXTRAORDINÀRIA DEL 12 de maig de 2016

DE

BELL-LLOC

D’URGEL

SESSIÓ

Identificació de la sessió
Núm.: 3/2016
Caràcter: Extraordinària
Data: dijous, 12 de maig de 2016.
Horari: de les 21:00 a les 21:45 hores
Lloc: Sala de Plens

Assistents:
Carles Palau Boté
Rosa Mª Romà Navarro
David Folguera Casas
Nadir Castells Gené
Miquel Amorós Folguera
Ramon Cònsola Palau
Miquel Campas Pla
Montserrat Segura Basela
Jaume Amorós Bonet
Rosa Mª Buira Castell
Antonio Rispa Fàbrega

Alcalde
1a Tinent d’Alcalde
2n Tinent d’Alcalde
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor

Actua com a Secretària Interventora la Sra. Elena Bergés Martín
Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que assisteixen
onze dels regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els art. 46.2 c) de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 90
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions.
Tot seguit, es passen a tractar els assumptes inclosos en l’odre del dia:
PRIMER.APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BELL-LLOC D’URGELL ARTICLES 80 I 149 DE LES
NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM
El municipi de Bell-lloc d’Urgell compta amb un Pla d’ordenació urbanística municipal (en
endavant, POUM) que va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Lleida en
data 8 de setembre de 2005, i publicat al DOGC en data 4 de gener de 2006. A més a més,
modificació del POUM de Bell-lloc d’Urgell, article 149, aprovada definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida en la sessió de data 11/2/2015 i publicada al DOGC núm. 6.854
de 24/04/2015.
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Elena Bergés Martín (2 de 2)
Secretaria
Data Signatura: 04/08/2016
HASH: bcde274707b5a08f73c2c9327d54115a

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 12 de maig de 2016, es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit
es relacionen, sota la presidència del Sr. Alcalde, Carles Palau i Boté, per celebrar la sessió
extraordinària del Ple de la Corporació.

Per provisió de l’alcaldia de data 25 d’abril de 2016, es va iniciar l’expedient d’elaboració i
aprovació de la modificació del POUM.
La secretària interventora va emetre en data 5 de maig de 2016
legislació aplicable i la tramitació a seguir.

informe jurídic sobre la

En data 9/05/2016, els serveis tècnics municipals han emès informe relatiu a la no procedència
d’acordar la suspensió potestativa de llicències.
Les situacions concretes que exigeix la modificació del POUM que es proposa són les següents:
En primer lloc, l’article 80 de les Normes urbanístiques del POUM de Bell-lloc d’Urgell
regula els camins rurals, les pistes, els camins ramaders i els recorreguts paisatgístics del terme
municipal de Bell-lloc d’Urgell. Les condicions d’aquest article s’han manifestat clarament
disfuncionals, però és ara, amb la promoció per part de la comunitat de regants de Bell-lloc
d’Urgell d’un projecte de modernització del recs, que és mostra clarament incompatible amb les
finalitats pròpies del sòl urbanitzable. La proposta de modificació es fa, per tant, amb l’objectiu de
compatibilitzar la protecció dels camins en el terme municipal amb la seva capacitat per ordenar
els traçats de totes les infraestructures que serveixen a les explotacions agrícoles i ramaderes,
que constitueixen la base majoritària del sòl no urbanitzable de Bell-lloc d’Urgell, i que
contribueixen necessàriament a garantir el manteniment de les finalitats pròpies del sòl no
urbanitzable.

Els camins rurals, les pistes, els camins ramaders i els recorreguts paisatgístics del
terme municipal de Bell-lloc d’Urgell constitueixen la xarxa viària rural. Llurs condicions
d'ordenació corresponen al del sistema viari de titularitat pública sent la següent distinció
que s’identifica en els plànols d’ordenació del sòl no urbanitzable
- Camins de la xarxa bàsica: parteixen del nucli i connecten fonamentalment amb els
nuclis veïns.
- Camins de servei o veïnals: són la resta dels camins, únicament menen a finques i
arrenquen de les xarxes anteriors o carreteres .
1. L’afectació respecte dels camins s’estableix al quadre següent de distàncies
respecte a la línia divisòria de domini públic del camí :
Línia de posició de tanques de finques
Línia de distància mínima de les edificacions

X. Bàsica
4,00 m.
8,00 m.

X. Veïnal
2,00 m.
6,00 m.
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Es proposa modificar l’article 80 de les Normes urbanístiques de planejament en el sentit
d’establir una regulació detallada de les distàncies de protecció dels camins en sòl no
urbanitzable en funció del tipus d’edificació i infraestructura que es tracti, permetent
d’aquesta manera generar corredors d’infraestructures paral·lels als camins segons el
següent redactat :

Línia de posició de les conduccions i
2,00 m.
instal·lacions de rec i altres infraestructures .
Entre la línia de posició de les conduccions i
la línia de tanca de finca s’admetran les
instal·lacions d’elements necessaris per el
correcte funcionament de la infraestructura,
sempre que no assoleixen dimensions
superiors a 1,50 m per sobre de la rasant en
cap de les seves dimensions i mantinguin una
separació de 0,50 m respecte de la tanca de
finca.
Línia de posició de les conduccions públiques Admès en
i conduccions privades en els casos
calçada
excepcionals de creuaments justificats i amb
expressa autorització municipal.

3.

4.

5.

Admès en
calçada

A instàncies de l’ajuntament o d’un particular, s’admetran, previ informe tècnic, petits
ajustos de traçat amb la finalitat d'adequar-se a la topografia, respectar elements de
valor singular (patrimoni cultural,...), millorar l'impacte en el paisatge o millorar les
condicions de trànsit a les cruïlles. En qualsevol cas aquests ajustos no podran reduir
l’espai existent destinat al domini públic.
L’obertura de nous camins, itineraris o altre tipus de vialitat o actuacions sobre la xarxa
bàsica i secundària sol·licitades per un particular requeriran la tramitació d’un projecte
d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable quan no estigui emparada en un
projecte d’actuació aprovat d’acord amb la legislació sectorial. La sol·licitud s’ha
d’acompanyar de documentació suficient sobre el disseny del nou traçat,
característiques del vial, justificant la conveniència de l’actuació, la no afectació sobre la
xarxa bàsica i les mesures correctores d’integració paisatgística.
El pla especial és l’instrument adequat per redefinir amb exactitud la jerarquia de la
xarxa viària, els traçats, l’amplada i les característiques, respectant en tot cas la xarxa
viària bàsica, que tindrà caràcter d'indicativa i establint mesures correctores adequades
per a la integració paisatgística.
Les vies pecuàries incloses en el sistema viari es regularan d’acord amb la Llei 3/1995
de vies pecuàries o legislació que la substitueixi.

En segon lloc, l’article 149.4 de les Normes urbanístiques del POUM s’estableix la
condició de que: “Els projectes de construccions rústiques s’han de sotmetre al procediment
regulat a l’article 48 de la LUC en la redacció determinada per la MLUC quan es dona alguna de
les circumstàncies següents:
- Magatzems d’una finca si superen, en conjunt, un volum edificat de 4.000 m 3.
- El conjunt de granges d’una explotació que superen els 15.000 m 3.
- La llargada d’una granja que supera els 50 m.
- El conjunt de les edificacions d’una finca, per tots els conceptes, que superen els 3.000
m2 de sostre.
S’estima que amb la modificació que la Llei 3/2012 fa sobre les determinacions de la Llei 1/2010,
aquest redactat ha quedat obsolet i imposa condicions de tramitació més restrictives que les
establertes en la pròpia llei.
Es proposa modificar el punt 4 de l’article 149 segons el següent redactat :
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2.

1,00 m.

La tramitació de les noves activitats i construccions en sòl no urbanitzables realitzarà segons
el que estableix la legislació vigent i en especial segons el que estableixen els articles 48 i
49 de la Llei 1/2010 modificats per la Llei 3/2012 o legislació que els substitueixi.
Per tot això, es proposa al Ple, el següent ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bell-lloc
d’Urgell en els termes que consten en l’expedient, juntament amb la memòria de la proposta de
modificació del POUM.
SEGON. Obrir un període d’informació pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en un diari dels de
major circulació de la provincia de Lleida. Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició
de qualsevol que desitgi examinar-lo per tal que es presentin les al·legacions que s’estimin
pertinents.
TERCER. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als organismes
afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un
mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més llarg.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Sr. Carles Palau, aquestes son dos modificacions que es tramiten conjuntament per estalviar
tràmits i recursos i la que afecta a l’article 80 ve plantejada per diverses di funcionalitats amb el
redactat actual del POUM i amb la situació real del reg i per la necessitat de la Col·lectivitat de
Regants, que actualment estan treballant en un projecte de racionalització de l’aigua, que
consisteix en estendre el reg per aspersió en tot el terme municipal.
La de l’article 149 es una modificació merament tècnica provocada per una modificació de llei
que supera el redactat pel POUM.

Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa.
Sr. Antonio Rispa, jo ho trobo molt be, el que trobo es que ens podíem evitar tot això, perquè
nosaltres el 14 de maig van tenir una reunió amb la Col·lectivitat de Regants, ens ho van explicar,
ens va sembla be, i vam comentar de posar-lo en punts separats perquè potser no votaríem tos a
favor.
Sr. Carles Palau, ja ho vam treure del punt. Convergència vol dir alguna cosa?
Sra. Rosa Buira, be jo penso que hi ha moltes dites populars que es podien aplicar al que estem
debatin avui, però fent una selecció em quedaria amb que es important escoltar la veu de
l’experiència i que rectificar es de savis, sortosament el senyor alcalde sàviament ha rectificat, al
punt cinc del ple del 21 que el senyor alcalde va retirar abans d’iniciar el ple era molt semblant al
punt 1 que estem debatin ara només hi ha una petita diferència, que en aquell moment
proposaves la modificació de l’apartat 3 de l’article 149 que avui s’ha retirat, segurament després
d’escoltar els consells de l’amic Antonio cap del PP i del Ramon cap de Convergència a les
diverses reunions que em consta que heu mantingut, doncs el senyor alcalde s’ha adonat que la
modificació del punt 3 no era viable, per manca de legalitat, el primer requisit que demana
sempre la normativa alhora de modificar un POUM es que es faci per interès general, es a dir
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Intervencions:

que aquesta modificació vagi en benefici d’un gran col·lectiu de persones, no hi ha en cap
moment un fonament legal per demanar una modificació que només beneficiï a una persona,
d’això es diu interès particular, suposo que així no senyora secretaria, que hi ha un interès
general i es particular quan beneficia a una persona.
Les raons que ens van portar a oposar-nos a la modificació d’aquest apartat 3 del 149 han estat
en tot moment ètiques i evidents, primera vetllar per a que l’ajuntament compleixi amb la
normativa, evitar possibles responsabilitats per l’ajuntament i atendre una de les peticions que
ens va fer el senyor alcalde a l’últim ple que deia que no li feu fer cap il·legalitat com en aquest
cas no es tractava de fer-li fer, sinó d’evitar que es faci alguna i un altre motiu que ens ha portat a
aquesta negativa ha sigut l’afany de col·laborar amb l’equip de govern en que no hagin de ser
infidels al vostre ètic, concretament al punt quatre i a les conclusions finals del codi ètic de
Bell-lloc es Mou, que si em permeteu llegiré textualment per no confondre’ns i per a que així
consti en acta, el punt quatre del codi ètic diu:
“Els recursos públic de l’Ajuntament no seran utilitzats amb finalitats pròpies i sempre seran els
interessos generals comunitaris dels ciutadans els que prevaldran enfront d’interessos
particulars, familiars o qualsevol altre que interfereixi en aquest objectiu.”
I a les conclusions tornem a refermar-nos:
“Els membres d’aquesta candidatura volem fer palès el nostre compromís col·lectiu en la defensa
de l’interès general del poble i dels nostres drets nacionals, per damunt de qualsevol interès
personal, privat o partidista, així com ens comprometem lliure i públicament a complir i vetllar per
a que es respectin i no siguin vulnerables les normes del present Codi Ètic.”

Sr. Ramon Consola, jo volia fer un esment, l’article 80 el que marca es unes distancies dels
camins amb les construccions rústiques, aquí jo crec que una vegada mes, la Col·lectivitat es
hàbil, perquè penso que s’havia trencat la forma d’actuar per part de l’equip de govern, una
modificació d’un POUM en aquest cas afecta a tot el terme de Bell-lloc perquè estem parlant del
tema rústic i per tant totes les modificacions afecten als límits de camins, siguin ______, siguin
granges, siguin magatzems, etc, en el cas de la col·lectivitat, i nosaltres ho entenem així la
connotació de les canonades d’aigua es molt diferent, el que ens que vam demanar no te lògica
que una canonada passi a un metro del límit de la finca, el normal es que passi cantó del
_______, el que s’havia fet sempre, i ens van dir que havien parlat amb l’equip de govern que
s’havia de fer una modificació del POUM el normal hauria sigut que l’ajuntament, i l’àrea
d’agricultura, hagués reunit als membres dels altres grups, s’hagués reunit amb el tècnic
municipal, el secretari o la secretària, en aquest cas la secretària aquí present, el tècnic de la
col·lectivitat i els membres de la col·lectivitat explicant la necessitat que tenien i que se’ls hi havia
de fer i per això no va passar, la Col·lectivitat suposo que va ser lo suficientment hàbil per veure
que les coses havien de passar per un ple i ens va convocar com be a dit el nostre company
Antonio i ens van explicar tota la seva problemàtica que tenien. Jo els hi vaig dir que estaríem
d’acord, des de el grup de Convergència no teníem cap problema i ells van fer una proposta i van
dir que als altres llocs normalment es feia sense passar, sense modificar el POUM, jo els hi vaig
dir no se, si aquí resulta que ve un pla pilot i es un tema de FEDER que s’han de rebre els diners
de Brusel·les, lo normal es que si l’ajuntament diu que s’ha de modificar el POUM, rectifiquem el
POUM i ja està, que si necessiteu un certificat o un informe per part d’algun tècnic es compleix
amb l’ajuntament, no estigui contra les cordes i perdeu la subvenció de Brussel·les, perquè els
FEDER son complicats.
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Avui, el grup de Convergència, una vegada retirada aquesta modificació de l’apartat 3 i donat que
les altres dos modificacions si que pretenen un interès general, doncs votarem que si.

Ells van dir, home jo nosaltres si no voleu modificar el POUM tampoc no poden fer res, no poden
ficar cap denuncia ni res, encara que al poble estigui de moda el tema de les denuncies, no
denunciarien ni res, però el correcte seria que tots anéssim agafats de les mans però el correcte
es que parlessin amb l’ajuntament, el que si els hi vam dir es dos coses, una els hi vaig dir el que
poder fer es agafar l’entitat supramunicipal llavors us permetrà, si voleu, no modificar el POUM,
perquè llavors amb caràcter de comunicació ja en teniu prou, ells ens van dir que ja hi estaven
treballant, si vosaltres parleu amb la Generalitat que l’obra que feu es d’interès públic i
supramunicipal o parleu amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, que també us la pot donar,
llavors canvia perquè ells el que patien era amb el problema del temps, tenien un temps acotat,
el que si els hi vam remarcar tres vegades i els hi vam dir que aquest punt anés separat si es que
ells tenien el tema del temps, també els hi vam dir que si aquest punt anava tot compactat en un i
en alguns dels punts on es ficava no agradava, votaríem en contra.
El 19 d’abril ens van tornar a cridar els de la comunitat per donar-nos la noticia de que se’ls hi
havia aprovat la connotació d’interès públic per part d’una entitat supramunicipal, en aquest cas
la Generalitat, per tant donar-los la enhorabona per que ________.

I ara aprofitant ja que estem aquí, i estem en temes de modificacions, i això li vaig dir per telèfon,
jo crec que aquí haguéssim hagut d’aprofitar de modificar tot això que s’ha de modificar ara que
tenim aquest, pues no se, incís al poble d’aquest problema urbanístic que segurament vostè dirà
perquè no es va arreglar mes aviat, poder si, però durant dotze anys, tothom va estar tranquil i
ningú va denunciar a ningú, però jo crec que ara seria el moment d’arreglar les façanes,
l’amplada de finestres, d’arreglar els balcons, d’arreglar si les finestres poden ser d’alumini o no,
els librillos, el tema de les teulades, aprofitant el tema de les teulades, jo voldria dir que i amb
això em refereixo a tu David, que ets una persona que ets ecologista i te va la sostenibilitat, tenim
un projecte entrat a l’ajuntament, està informat favorablement per part del tècnic municipal, que
està paralitzat, i es un edifici que s’ha de fer aquí a Bell-lloc, es sostenible i que aprofita la llum
solar per ser autosuficient, jo crec que això ho podríem aprofitar juntament amb les altres i ens
estalviaríem diners, perquè no caldria fer la modificació, ja que el tema de la modificació val
diners, aquesta modificació ja la tenim feta i està aprovada, i apart jo crec que també podríem
col·locar tot aquest paquet i crec que trauríem d’un problema als tècnics i també als polítics,
perquè ara clar penso que els tècnics tenen un problema alhora de fer un informe, res mes ja
acabo, i continuo dient que votarem favorablement.
Sr. David Folguera, jo no vull entrar en el debat del tercer punt, el nostre punt també serà
favorable en la modificació d’aquests dos punts del POUM, aquests dos punts, el tercer ja ens
ficarem d’acord en la modificació que es mes extensa i requereix mes temps de debat i de parlar
coses amb els tècnics. Aquests dos punts son dos punts singulars de modificació del POUM del
nostre poble, i per desglossar-los el tema de l’article 80 es bàsicament una actualització per
poder regular i detallar les distàncies de protecció dels camins alhora de convertir els camins en
corredors d’infraestructures paral·leles d’aigua bàsicament, i el segon 149.4 es la modificació
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Referent a l’article 149.4 jo aquí voldria fer un matís, en el POUM actual que tenim estem
regulats per l’article 49, l’article 49 regula totes les construccions i activitats en sòl agrícola,
estem parlant de granges i magatzems l’article 49 el problema que te es un article que es molt
feixuc i molt llarg i normalment quant totes les construccions entren en aquest article i al nostre
POUM per desgràcia fins ara anava així, normalment la tramitació estava entre 8 i 10 mesos,
l’article 49, el que permet, es que segons quines modificacions de les construccions no es
permetrà reduir aquest temps, perquè evitarem ______ i exposicions públiques, per tant
passaríem de 4 a 6 mesos, entenc que es interessant aprovar aquest article, perquè si el tenim
l’hem d’utilitzar, ara el tenim, ara be dic un cosa tot el que estem aprovant ha d’anar a urbanisme,
no ens equivoquem, que al final qui decideix es urbanisme si s’aprova o suspèn, això es igual
que l’article 49, al final urbanisme decideix si s’ha de fer pel 48 o pel 49, l’important es tenir el 49.

d’un article que ha quedat obsolet, es una modificació en la llei i que aquesta modificació ja
imposa condicions de tramitació mes restrictives i per tant es mantenir-lo, jo el debat del tercer.
Sr. Ramon Consola, mantenim els dos estem aprovant.
Sr. David Folguera, si es la modificació perdó.
Sr. Ramon Consola, ara tenim el 48 que es molt llarg i es molt feixuc i aprovem ara el 49, que
l’aprovarem i ens permet segons quines edificacions, perquè el 48 es el que mana, però et
permet que segons quines construccions, fer una ampliació d’una granja, segons com es
l’ampliació ara la podrien passar pel 49.
Sr. Carles Palau, ___________.
Sr. Ramon Consola, no quedarà obsolet res.
Sr. Carles Palau, serà per un o per l’altre.
Sr. Ramon Consola, al final serà urbanisme qui dirà per quin hem d’anar.
Sr. Carles Palau, jo només faré unes quantes consideracions o respostes, pel que fa al tema de
que no s’hauria de modificar el POUM, des de el primer moment, tant els tècnics de l’ajuntament
com els d’urbanisme han considerat que per fer una infraestructura com la que realment la de la
Col·lectivitat de Regants, s’hauria de modificar el POUM, mes que res per donar la legalitat,
aquesta que has comentat tu, com que tard o d’hora s’haurà de fer un certificat conforme a
aquella instal·lació compleix amb la legalitat urbanística per justificar el FEDER doncs urbanisme
ha de modificar el POUM perquè sinó, no podríem fer aquest certificat.

I has parlat de la modificació de les teulades, ja vam comentar jo també estic d’acord en tirar
endavant aquesta modificació de les teulades i dels elements estètics, també era complicat en
aquest ple pel volum de feina que això representa, i que ho faríem mes endavant, i també et
recordo que al mateix moment d’aprovar aquesta modificació dels elements estètics, també
hauríem de plantejar al ple l’anul·lació de la llicència que ens ha demanat urbanisme de disciplina
urbanística, ho hauríem de portar al ple, crec jo, d’acord?
Sr. Ramon Consola, nosaltres referent a la llicència ja et dic ara que no.
Sr. Carles Palau, be ja en parlarem.
Sr. Ramon Consola, be aprofitant ara que ja has entrat aquí, si vosaltres no feu aquesta
modificació, com equip de govern, i crec que estaria be, ho farem nosaltres; però entenc que no
estaria bé.
Sr. David Folguera, la modificació?
Sr. Ramon Consola, si
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Del que heu parlat d’interès públic, d’interès privat, manca de legalitat, be jo vaig retirar el punt al
darrer ple perquè sabia del cert que no s’aprovaria, i per tant no volia ________, als pagesos i va
retirar-lo i tornar-lo a presentar sense l’apartat 3. Això vol dir que he renunciat a tornar-lo a
presentar en un futur, be sincerament no dic que no, ja parlarem mes endavant, a les properes
reunions a veure quina sortida podem trobar.

Sr. Carles Palau, jo t’he dit que la predisposició la tenim, i vosaltres la possibilitat de fer-ho també
la teniu. Si creieu que l’estem endarrerint voluntàriament la possibilitat de fer-ho la teniu.
Sr. Ramon Consola, ja que tu has posat el tema de la llicencia condicionat a..
Sr. Carles Palau, no, condicionat no. Jo crec que han d’anar conjuntament.
Sr. Ramon Consola, ja et dic que no.
Sr. Carles Palau, ja t’he dit que en parlarem, es poden portar els dos punts al ple, aprovar un i
l’altre no. El dia que arribarem al ple.
Sr. Ramon Consola, ets tu qui convoca els plens.
Sr. Carles Palau, alguns els feu vosaltres.
Sr. Ramon Consola, per descomptat si el fem nosaltres, lo de la llicència no ho ficarem.
Sr. Carles Palau, a veure
Es sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat dels membres presents de la
Corporació (5 vots a favor del grup BM-AM, 5 vots a favor del grup CDC i 1 vot a favor del grup
PPC).

Atès que l’11 de gener de 2006 es va signar un Conveni Marc entre el Departament de Salut de
la Generalitat, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de municipis de
Catalunya amb l’objectiu d’establir un marc de relacions per orientar els vincles i les obligacions a
establir en els convenis entre els ens locals i l’Agència de Protecció de la Salut puguin subscriure
amb la prestació de serveis de protecció de la salut i posteriorment , el 2 de juliol 2013, es va
signar un Conveni Marc entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per regular la prestació de
serveis de salut pública i els seus mecanismes de seguiment, de conformitat amb el que preveu
l’article 53.8 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.
Atès que l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell , van
subscriure originàriament un conveni de col·laboració l’any 2010 que ha finalitzat la seva actual
vigència , raó per la qual les parts , és a dir el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de
Salut Pública – Agència de Salut Pública de Catalunya- (en endavant, l’ASPCAT) i l’Ajuntament
de Bell-lloc d’Urgell, han cregut necessari continuar amb la col·laboració pactada i , per raons de
seguretat jurídica i d’organització , redactar un nou conveni.
Vist l’informe de Secretaria – Intervenció de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell emès en data 5 de
maig de 2016 sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
De conformitat amb els articles 47.3.c) i f) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local; l’article 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i els articles 303 a 311 del Decret
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SEGON.- APROVACIÓ CONVENI TIPUS D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE
SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE EL
DEPARTAMENT DE SALUT I L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya.
Per tot això, l’Alcaldia proposa al Ple, el següent ACORD
PRIMER. Encomanar a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, la prestació dels serveis mínims de salut pública de competència local
d’aquest Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
SEGON. Aprovar el Conveni Tipus d’Encàrrec de Gestió de Prestació de Serveis Mínims de Salut
Pública de Competència Municipal subscrit entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell.
TERCER. Facultar al senyor Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per tal que formalitzi la
signatura de l’esmentat conveni i per tots els documents que d’ell se’n derivin.
QUART. Notificar aquest acord a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya; i publicar anunci d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Lleida.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Sr. Carles Palau, L’Ajuntament té entre altres competències pròpies el servei de salut pública. El
Departament de Salut de la Generalitat ofereix gratuïtament als ajuntaments la possibilitat de
fer-se càrrec de les tasques d’inspecció i control amb personal propi i qualificat. Personal que
l’Ajuntament no té. Aquest és un conveni que es va signar al 2010, va caducar i ara l’únic que fem
és renovar-lo.
Intervencions:
Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa.

Sr. Ramon Consola, tal i com ha dit el senyor alcalde es un conveni que es va signar al 2010,
nosaltres quan vam proposar aquest conveni, va ser quan la Generalitat van passar els serveis
als ajuntaments, els ajuntaments com sempre son la ventafocs, et passen el servei però no et
doten de partida pressupostària, per tant en aquell moment ens van passar la concessió del
serveis, havíem de vigilar els bars, les botigues i tal i també ens van donar la potestat
sancionadora, d’acord, però clar ajuntaments com el de Bell-lloc no tenim cap persona que pugui
tenir aquesta potestat, per tant has de contractar un veterinari qualificat i que Salut li dono la
potestat autoritzant-lo, en aquell moment vam treballar, Salut va fer aquest conveni no només a
Bell-lloc sinó a altres ajuntaments que es van adherir a aquest conveni, i entenc, tal i com ha dit
l’Antonio, tal i com diu aquí això es un estalvi de diners pel poble de Bell-lloc, sinó el poble de
Bell-lloc hauria de contractar un veterinari i hauria de passar a revisar, per tant nosaltres, com no
pot ser d’altra manera votarem que a favor.
Sr. David Folguera, simplement es una proposta, doncs de conveni entre l’Agència de Salut
Pública de Catalunya i el nostre ajuntament, toca renovar-la, es un conveni que es va signar al
2005 i toca renovar-lo, es detallista en la tasca que s’ha de desenvolupar, i el nostre vot es
favorable.
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Sr. Antonio Rispa, no, em sembla be que es una cosa que no perjudica que només ens beneficia.

Sr. Carles Palau, vots a favor.
Es sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat dels membres presents de la
Corporació (5 vots a favor del grup BM-AM, 5 vots a favor del grup CDC i 1 vot a favor del grup
PPC).

TERCER.- CESSIÓ EN COMODAT FONS DOCUMENTAL ARXIU HISTÒRIC AJUNTAMENT
BELL-LLOC D’URGELL A ARXIU COMARCAL PLA URGELL.
Sr. Carles Palau, la Llei del Patrimoni de Catalunya estableix que els arxius municipals són
considerats patrimoni històric, artístic i que els ajuntaments estan obligats a conservar-los en
condicions i a garantir el seu accés.
L’Ajuntament de Bell-lloc té manca d’espai per tot aquest fons documental i el que es mes greu
no disposa dels medis adequats per garantir-ne la conservació en bon estat.
La Generalitat a través de l’arxiu comarcal ofereix gratuïtament als ajuntaments la possibilitat de
dipositar el fons documental municipal i mantenir-lo en bon estat, tenen els equipaments, el
personal qualificat i els medis necessaris per dur aquesta tasca.
Actualment l’import calculat per tractar tot aquest fons documental i tenir-lo en les condicions
adequades es de 83.000,00 €, el fons estimat fins a l’any 2013 es de 318 metres lineals, el fons
que avui es proposar cedir es fins a l’any 1995 inclòs l’any 95 i s’estima en 220 metres lineals, la
proposta es de cessió en comodat, el que vol dir es que l’Ajuntament de Bell-lloc conserva la
propietat de tot el fons documental i te una disponibilitat total d’ell, la consulta està garantida per
qualsevol ciutadà, dins els termes establerts en la legislació.
Actualment, per exemple, ja estan disponibles per via web de l’arxiu comarcal les actes dels
plens de l’Ajuntament de Bell-lloc compresos entre l’any 1916 i 1975.

Part expositiva:
Part del fons de l’arxiu històric de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell té un volum aproximat de 220
metres lineals i integra documents dels anys anteriors a 1995.
L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell considera convenient cedir aquesta part del fons que forma
l’arxiu històric municipal, en comodat, a la Generalitat de Catalunya per tal que l’ingressi a l’Arxiu
Comarcal del Pla d´Urgell, atesa la disposició de l’espai i els instruments adequats al fi i
l’assistència tècnica especialitzada a fi de preservar, conservar i divulgar els documents que el
conformen, mantenen alhora la titularitat municipal del fons.
Fonaments de dret:
I. Article 17 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals de Catalunya (en endavant, RPC), quant a la consideració del patrimoni
documental dels ens locals com a part integrant del patrimoni històric artístic.
II. L’article 18.2 del RPC preveu que els ens locals han de promoure la tutela específica dels
béns per tal que aquests puguin ésser objecte de fruïció col·lectiva, respectant, en tot cas,
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El Sr. Carles Palau, passa a llegir ara la proposta.

d’acord amb el que disposa l’apartat 3r del mateix precepte, les atribucions conferides a d’altres
administracions públiques d’acord amb la legislació específica sobre patrimoni històric artístic.
III. L’article 30 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, relatiu a les funcions dels
arxius comarcals, preveu, a l’apartat 3r lletra d), que aquests arxius podran rebre també
qualsevol altra documentació no ressenyada en els apartats anteriors.
IV. Article 1741 i ss. Del Codi Civil, quant a la naturalesa del comodat i les obligacions de les
parts comodant i comodatària.
V. Article 93 del RPC pel que fa a l’obligació dels ens locals de conservar els seus béns i
d’efectuar, en el cas de béns objecte de regulació sectorial, els actes d’administració, de
conservació i de foment determinats per aquesta legislació.
VI. Article 203 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el contracte de cessió en comodat a la Generalitat de Catalunya del fons
documental consistent en l’arxiu històric municipal esmentat, per tal que sigui dipositat a l’Arxiu
Comarcal del Pla d´Urgell en els termes que s’hi indiquen.
Segon. Facultar a l’alcalde per a la formalització del contracte de cessió en comodat.
Tercer. Notificar aquests acords al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a
l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Intervencions:

Sr. Antonio Rispa, jo no ho trobo be, trobo que una cosa que es història de Bell-lloc s’hauria de
guardar a Bell-lloc, el que es pot fer es demanar una subvenció per poder fer un puesto adequat
per guarda-ho, el que no deixaria es marxar el patrimoni, ves a saber quan tornarà, passarà com
els papers de Salamanca que no venen, jo crec que una cosa del poble hauria de quedar al
poble. Penso jo i si algú ho vol consultar, vingui aquí i no a Mollerussa, i si volen fer fotocòpies
però que es quedi aquí.
Sr. Carles Palau, Convergència vol dir alguna cosa.
Sra. Rosa Buira, estem d’acord amb l’Antonio i discrepem de l’opinió de l’equip de govern. Com
diu clarament la expressió es l’arxiu històric de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, es l’arxiu de
Bell-lloc, per tant patrimoni del nostre poble, tots sabem i com ha explicat molt be l’alcalde la
cessió es faria en règim de comodat, això vol dir que no de cedir la custòdia, ells ens els
guardarien els papers i deixarien que la gent els utilitzés però l’ajuntament continuaria tenint la
propietat, però clar ara que hi ha tants conflictes i tants litigis amb les propietats i amb les
cessions i amb els patrimonis, pensem que no es seria encertat, son papers de Bell-lloc i han
d’estar a Bell-lloc, a disposició de tots els bell-lloquins i bell-lloquines que els vulguin consultar i
em consta que en moltes ocasions s’està fent així.
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Sr. Carles Palau, Antonio vols comentar alguna cosa.

Qui els vulgui consultar no te perquè anar a Mollerussa, si que es la capital del Pla d’Urgell, però
hi ha coses que les podem abastir al nostre poble. Pensem que l’Ajuntament de Bell-lloc te prou
capacitat d’espai i sinó, tal i com ha dit l’Antonio, podem habilitar un altre espai, podem utilitzar
recursos demanant-los per habilitar mes espais però actualment pensem que si en té, i més a
més estem capacitats per custodiar aquest arxiu, de moment ho estem fent, podem complir la
legalitat sense cedir cap document, una altra cosa es que puguem demanar un suport tècnic,
penso que esta be que demanem un suport que podem adequar mes be la conservació d’aquest
documents, que es puguin digitalitzar, que es puguin optimitzar aquesta guàrdia i custòdia però
mai cedir-los. Creiem que endur-se els papers a Mollerussa, de cap manera, en aquest moments
no ho veiem necessari ni adequat, per tant votarem que no.
Sr. David Folguera, l’arxiu comarcal te com a principal missió la de tractar, preservar, conservar,
difondre i assessorar de tot el patrimoni documental de la nostra comarca, es una missió que si
partim des de la base que el nostre ajuntament no ho pot fer ara per ara, perquè costa molts
diners, i aquí surt gratuïtament, això si, si un dia hem de renovar els papers ens demanaran una
factura d’això, i que no ho podem fer ara per ara i si ho féssim tindria un cost molt elevat, o que
patim el risc de que documents del nostre ajuntament poden quedar malmesos pel pas del temps
per no estar en condicions òptimes, en donar peu a veure amb bons ulls la cessió en comodat
del fons documental del nostre ajuntament, i així també complir amb la llei de patrimoni històric
de la Generalitat. Vull dir que no ens situem fora de la llei, portant els documents a l’arxiu
comarcal.
Sra. Rosa Buira, en cap moment hem dit que estàvem fora de llei.
Sr. David Folguera, has fet algun comentari. No?

Sr. David Folguera, l’arxiu comarcal te la capacitat d’instal·lar 8.400 metres lineals de
documentació, al nostre ajuntament ens cediria 220 metres lineals, 20 metres lineals es el que
ocupen els carpesanos amb línia recta, i això també significar un alliberament d’espai a la casa
consistorial, també conta l’arxiu comarcal amb quatre dipòsits documentals, un dipòsit de suports
especials, un dipòsit de grans formats, l’arxiu te una sala de consulta per capacitat de 12 usuaris,
una biblioteca auxiliar, uns espais d’accés restringits, com la sala de desinfecció, desinsectació,
una sala de recepció i tria, una sala de classificació, una aula polivalent amb capacitat per 50
persones, en fi que l’arxiu comarcal es el medi mes idoni que les sales, saletes humides i
resseques que hi ha a la nostra consistorial, on tenim emmagatzemada la documentació històrica
del nostre ajuntament.
Jo no crec que anem a que si portem tota la documentació que tenim aquí a l’ajuntament fins al
2005, perquè si algú et demana informació ara, no anirà mes enllà del 2005, tot l’altre està
digitalitzat. 1995 perdó. Digitalitzat des de el 1926 està penjat al web i es pot consultar.
Sr. Ramon Consola, quins documents estan digitalitzats.
Sr. Carles Palau, les actes del 1916 al 1975.
Sr. Ramon Consola, no van acabar la seva tasca. Això ja ho vam demanar temps enrere i se’ls hi
va dir que no, la condició que se’ls hi va ficar quan van començar va ser que digitalitzarien i
guardarien el digitalitzat i els originals els tindríem aquí, perquè aquí a Bell-lloc hem tingut moltes
històries amb el tema dels originals, la Creu del Terme també se la volien emportar cap a
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Sra. Rosa Buira, he dit poder mantenir la legalitat mantenint els papers aquí a l’ajuntament, que
no fa falta portar-los allà per ser rigorosos amb la llei, tenint els papers a l’ajuntament també
podem complir amb la llei.

Barcelona, perquè es una creu de les més antigues que hi ha, i simplement s’haguessin emportat
la que tenim de pedra i haguessin ficat una altra cosa. Jo crec que el patrimoni s’ha de quedar on
es.
Quan es va fer la primera proposta, perquè això ja fa anys, i com l’Ajuntament de Bell-lloc hi ha
bastants ajuntaments, no som els únics, el problema que te tothom es que sent els que es seu, a
base de temps aquesta idea anirà passant però com que amb els arxius ha passat el que ha
passat, ara hi ha un conflicte amb les pintures de l’Aragó, i aquí penso que s’ha fet una bona
tasca perquè allí s’haguessin fet malbé, i ara que estan restaurades les volen els altres, i al final
se les acabaran emportant. Vull dir que aquí es el mateix, van venir i van començar a digitalitzar
però després es va acabar, no han tornat mes, el tracte era aquest, ells digitalitzar tots els
documents i tenir-los allà digitalitzats.
Sr. David Folguera, però això quan encara no hi havia l’arxiu.
Sr. Ramon Consola, si.
Sra. Rosa Buira, va ser l’arxiu qui va fer la proposta. Va ser molt semblant a aquesta.
Sr. Ramon Consola, els originals aquí i els digitalitzats allà.

Sra. Nadir Castells, jo entendria si tinguéssim, parlo en coneixement de causa perquè he estudiat
en museologia i tal, ja que he treballat i estudiat aquest tema, si tinguéssim aquí les condicions
adequades per mantenir tota la documentació aquí, jo estaria amb vosaltres, el que es del poble
s’ha de quedar al poble, per facilitar a la gent que ho pugui consultar, però l’Ajuntament ara per
ara no te les condicions adequades per la conservació i manteniment de documentació. Es pot
fer malbé amb la humitat, el paper es fa malbé molt ràpida, es pot perdre moltíssima cosa, pel fet
de mantenir-lo aquí, jo crec que seria molt mes prudent portar aquesta documentació a un lloc
que està dissenyat i preparat per mantenir aquesta documentació, ens estimem molt el poble,
ens estimen molt la història de Bell-lloc, per tant mantinguem aquesta documentació en el lloc
adequat per a que es mantingui, i si aconseguim subvenció per a que es mantingui aquí fem lo
possible per recuperar-la, mentrestant no tinguem això procurem que aquesta documentació
estigui en el millor lloc possible, que crec que seria l’arxiu preparat per mantenir aquesta
documentació.
Sra. Rosa Buira, es el millor lloc possible, perquè tenen força espai, i crec que pocs ajuntaments
que han fet aquesta cessió.
Sr. Antonio Rispa, jo primer demanaria una subvenció.
Sra. Rosa Buira, per alguna cosa deu ser, suposo que pel que ha dit el Ramon tots ens estimem
els nostre patrimoni i el que si discrepo amb tu, en que podríem fer un esforç mes, si considerem
que realment aquest patrimoni històric es tant important, cuidem-lo, però cuidem-lo a casa,
busquem mitjans, busquem suport i cuidem-lo a casa.
Sra. Nadir Castells, però mentrestant que passa.
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Sra. Rosa Buria, volien també que traspassessin tota la documentació i nosaltres van dir que be,
estarà en suport tècnic, ho van fer durant una època i després es va acabar i ningú mes n’ha
parlat, pensem que el duplicar recursos tècnics que ells puguin tenir a l’arxiu però la
documentació original pensem que ha d’estar a Bell-lloc, al seu moment ho vam manifestar així, i
avui diem el mateix.

Sra. Rosa Buria, mentrestant tindrem un conveni signat que desprès per desfer aquest conveni
doncs tots sabem que quan s’ha fet una cosa desfer-la es mes complicat.
Sra. Nadir Castells, Deu no vulgui que passi qualsevol cosa.
Sra. Rosa Buira, esperem que no.
Sra. Nadir Castells, perquè quan plou aquí al poble, l’aigua ja entra.
Sr. Carles Palau, a l’arxiu va haver goteres.
Sra. Nadir Castells, la humitat no cal que sigui directa, per la documentació per a que l’afecti.
Sra. Rosa Buira, tenim uns espais en aquest ajuntament que els podríem aprofitar.
Sra. Nadir Castells, però que tinguin les condicions adequades per a que aquests es mantinguin,
no es gens barat, jo entenc que tot vol el seu esforç però aconseguir un medi per a que aquests
estiguin en unes condicions òptimes, es com l’arxiu de Lleida, i hi ha l’arxiu de la catedral, els
documents es divideixen per a que es conservin i es mantinguin i es puguin consultar als dos
llocs.
Sra. Rosa Buira, tenim un espai en condicions òptimes com dius tu, però que està pràcticament
buit.
Sra. Nadir Castells, jo com a museòloga crec i considero que es important que la documentació
estigui on ha d’estar.
Sr. Ramon Consola, jo ara et parlo com a persona normal de carrer, sense tenir cap carrera, i
sent pagès, que vingui un senyor i hem digui porti les escriptures de casa seva, me les emporto i
li deixo una fotocòpia, a veure si les torna.

Sr. Ramon Consola, es el mateix, aquí tenim l’arxiu es aquí dalt, ho se perquè hi he estat des de
l’any ______ els documents estant perfectes, no estan malament i a més aquí ha vingut a mirar i
a investigar, perquè resulta que Bell-lloc per sort o per desgràcia està plena d’històries, a Bell-lloc
hi ha moltes històries, moltes, primera el tema dels bandolers, segona la posada del rei, tercera
que va haver el conflicte entre Ca la Fam i Cal Codina, assassinat, per tant es podien fer infinitats
d’històries i aquí hi ha gent que ha vingut a mirar, gent del poble que els hi agrada la història i
gent de fora el poble i t’expliquen el que hi ha, per tant jo crec que el nostre patrimoni s’ha de
quedar aquí i es tant fàcil com que es digitalitzi es quedi allà.
Sr. Carles Palau, només una puntualització pel que tinc entès, hi ha pocs ajuntaments que tenen
l’arxiu allà, perquè fins que no acaben un ajuntament no comencen amb el següent, no agafen
tots els ajuntaments de patac.
Sr. Carles Palau, passem a la votació:
Es sotmet a votació la proposta la qual no s’aprova pels membres presents de la Corporació (5
vots a favor del grup BM-AM, 5 vots en contra del grup CDC i 1 vot en contra del grup PPC).
Sr. Carles Palau, be ara abans d’acabar el ple, faig un petit comentari, fins ara he intentat que a
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Sr. Carles Palau, es diferent.

tots els plens hi hagi precs i preguntes, i així ho he fet des de el primer dia, i em sembla que es el
primer ple que no hi ha precs i preguntes, les darreres informacions jurídiques que he tingut diu
que als plens extraordinaris no pot haver precs i preguntes això em contradiu enormement però
per garantia jurídica dels plens de moment fins que no troba arguments jurídics en contra, no he
de permetre que es facin precs i preguntes als plens extraordinaris, em sap greu, em remeto a la
cita que vau fer al darrer ple, del llibre de soc regidor i ara que? En un dels seus punts diu que la
convocatòria extraordinària es qualsevol convocatòria no ordinària, la convoca l’alcalde quan vol
o be a sol·licitud d’una quarta part dels membres de la corporació, la convocatòria extraordinària
no pot incloure precs i preguntes, d’acord, em sap greu perquè era opció personal que vaig fer
des de el primer dia, però us comunico que a partir d’ara i fins que no pugui tenir recolzament
jurídic no puc ficar precs i preguntes, si que continuarem al final de ple donant la veu al públic per
fer preguntes.
No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-una
hores i quaranta-cinc minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.
Secretària interventora
Elena Bergés Martín
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Vist-i-plau
L’Alcalde
Carles Palau Boté

