12/15-ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 19 de novembre de 2015
Reunits a la Sala de Plens de la Casa Consistorial essent les vint-i-una hores del dia 19 de
novembre de 2015, hi són a la sessió els següents membres;
Carles Palau Boté
Rosa Mª Romà Navarro
David Folguera Casas
Miquel Amorós Folguera
Nadir Castells Gené
Ramon Consola 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
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor

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

1r.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS.
Atès que d’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/20003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, les actes s’hauran de
sotmetre a votació en la sessió ordinària següent.
Atès que s’ha dut a terme, el Ple ordinari de 24/09/15 i resta
aprovació.

pendent per a la seva

D’acord amb el que es venia fent de passar als plens extraordinaris les actes anteriors, tot i
que aquestes s’han d’aprovar als ordinaris, i atenent als principis d’eficiència, eficàcia i
economia amb la tramitació dels acords.
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.
S’acorda:
Primer.- Aprovar l’acta del Ple ordinari de data 24/09/2015 i dels Plens 08/07/2015 i 01/07/2015
en referencia als punts suspesos d’aprovació anteriors i de les consideracions que figuren a
l’acta de 24/09/15.
El Sr. Jaume Amorós comenta que a l’acta del 24 de setembre, en el punt nº 2, sobre la
pregunta que fa la Sra. Segura i la resposta del Sr. Folguera, de l’empresa de neteja que van
agafar no s’especifica quina empresa era la contractada.
El Sr. Carles Palau comenta que era la mateixa empresa que ja tenien Servinet, i li vam
encomanar una tasca extra.
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El Sr. Jaume Amorós comenta, en el punt nº 3, després del comentari del Sr. Consola falta la
resposta que va donar el Sr. Folguera, doncs estava d’acord amb la bona gestió de l’equip de
govern, però que s’abstindria en la votació.
El Sr. Carles Palau diu que si és veritat que falta el comentari, que va justificar l’abstenció del
grup.
El Sr. Jaume Amorós, també demana que a partir d’ara s’especifiqui quin Sr. Amorós és.
El Sr. Carles Palau diu que a partir d’ara ho especificaran.
I per últim, el Sr. Carles Palau comenta que a l’apartat de Precs i preguntes, quan s’especifica
que “el Sr. Consola volen fer un esment que el càrrec que representen i la institució on estan, i
tenint l’alcalde a baix i no aquí a dalt, el Grup de Convergència dona per acabat el ple”, que és
l’alcalde quin pot donar per acabat el ple, tenen l’opció de marxar o no per acabar el ple només
ho pot fer l’alcalde.
S’aprova l’acta amb les esmenes citades.

2n. PROPOSTA APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE FITXER QUE CONTÉ DADES DE
CARÀCTER PERSONAL PER LA GRAVACIÓ DELS PLENS A BELL-LLOC D’URGELL.
Creació de fitxer
que conté dades de caràcter personal
La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant
LOPD) té com a objecte principal garantir i protegir els drets fonamentals de les persones
físiques, especialment el seu honor i intimitat personal i familiar. La disposició addicional
primera disposa que els fitxers i tractaments automatitzats inscrits o no en el Registre de
protecció de dades hauran d’adequar-se a aquesta Llei, i les administracions públiques,
responsables dels fitxers de titularitat pública, hauran d’aprovar la corresponent disposició de
regulació del fitxer o adaptar l’existent.
En aquest sentit i amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la informació necessària per
a l’exercici efectiu d’aquests drets, l’art. 20 de la LOPD preveu que la creació, modificació i
supressió dels fitxers de les administracions públiques que continguin dades de caràcter
personal, sols es podrà dur a terme per virtut de l’aprovació de disposició general publicada en
el diari oficial corresponent.
A l’apartat 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima que haurà de
contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, en ordre a facilitar als
ciutadans l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades
personals que la mateixa llei preveu.
Per últim, un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió del fitxer
automatitzat, l’art. 39 de la mateixa LOPD estableix la obligatorietat de la seva inscripció en el
Registre general de protecció de dades.
En virtut de tot això i en compliment de les facultats que té atribuïdes l’Alcalde per l’art. 21,
apartat 1, lletra a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article
22 de la mateixa llei, en referencia les atribucions del Ple, es proposa al Ple el següent
ACORD:
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Primer. Aprovar la creació del fitxer que a continuació es detalla, d’acord amb les
especificacions descrites a l’Annex primer:
1. Gravacions sessions del ple de l’Ajuntament

Segon. Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida de la disposició
de creació i de l’Annex que l’acompanya.
Tercer. Procedir a la inscripció en el Registre general de protecció de dades depenent de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades de la creació dels fitxers relacionats en el punt
primer de la present resolució.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
El Sr. Palau explica que actualment s’estan gravant els plens i es pengen a internet com ja
saben; es va fer una consulta a l’agència catalana de protecció de dades i els van contestar
que ho estaven fent be i que l’únic que faltava era crear un fitxer, aquest fitxer com ja han vist al
entrar a la Sala de Plens hi ha un cartell on informa dels drets que tenen sobre les imatges que
poden sortir, la instal·lació de la càmera i del micròfon compleixen les recomanacions de
l’ACPD i l’únic detall que mancava era l’aprovació d’aquest fitxer. La proposta diu que s’aprova
aquest fitxer amb les característiques que es descriuen:
1. Nom del fitxer: Gravacions sessions del ple de l’Ajuntament.
a. Finalitat i usos del fitxer:
Finalitat: Enregistrament dels plens municipals i difusió a través d’internet.
Usos: L’enregistrament del so i la imatge de les sessions del ple de l’ajuntament
per la creació d’un arxiu històric i la seva reproducció, parcial o total, al web de
l’ajuntament per permetre el coneixement per part dels ciutadans de les sessions
públiques del ple.
b. Persones o col·lectius sobre els que s’obté les dades personals:
Assistents a les sessions plenàries, electes i treballadors municipals assistents a
les sessions plenàries.
c.

Procedència i Procediment de recollida de dades:
Procedència: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment: Suport d’enregistrament de so i imatge actualment existents.

d. Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades:
Imatges i veu.
e. Cessions:
Ciutadania en general i mitjans de comunicació.
f.

Òrgan responsable del fitxer:
Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.

g. Serveis on exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:
Registre General de l’ajuntament, Pl. Major, 8, 25220-Bell-lloc d’Urgell.
h. Mesures de seguretat:
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Nivell bàsic.
i.
j.

Sistema de tractament:
Automatitzat.
Transferències internacionals:
No es preveuen.

El Sr. Rispa no comenta res.
La Sra. Buira comenta que en principi tots saben que opinar quan algú altre ha de decidir es
fàcil, però quan la tasca de governar apreta, governar respectant la legalitat es més difícil del
que sembla, be ha sigut una entrada però aprofitant que tenim la paraula alhora d'exposar o de
debatre el punts de l'ordre del dia del Ple voldria fer una mica d'història en referència a tota
aquesta història de les gravacions. Com ja saben el grup municipal de CIU i del PP en
referència a la gravació de plens sempre han tingut i mantingut la mateixa opinió, els plens es
poden gravar, es legal però cal fer-ho respectant la legalitat i la normativa, la normativa es molt
clara a l’article 155 del text refós de la llei municipal de règim local diu que la corporació per
acord del ple ha de determinar els mitjans necessaris per donar publicitat als acords adoptats
per aquesta corporació i continua, però aquest és el tros a que fa referencia el que estem
parlant avui. Contradient la normativa l’Alcalde Sr. Carles Palau al ple del dia 1 de juliol va dir
que, i ho llegeixo literalment de l’acta:
“En primer lloc el ple es un acte públic i com a tal acte públic no hi ha res a amagar, tothom i
pot assistir”.
Estem tots d’acord en aquest punt.
“Es podria donar cinquanta exemples de pobles que a banda de gravar els plens i
retransmetre’ls per internet, tenen la televisió local que l’emeten en directe”
Potser hagués estat be preguntar a aquests pobles com ho havien acabat fent-ho legalment
això.
“Qui decideix finalment si l’acte es retransmet o no es l’alcalde, i es l’únic que pot denegar
aquesta publicitat en base a qüestions de publicitat”.
Es suposa que haurà canviat d’opinió o s’haurà mirat la normativa, quan avui s’està debatent
sobre les gravacions dels plens i sobre les atribucions que te el ple.
Davant d'aquesta contundent afirmació, el grup municipal de CIU i el grup del PP vam
presentar en data 13 de juliol un escrit, aquest el del 13 de juliol no tenia defecte de forma, el
que s'havia presentat anteriorment tenia una errada de forma que desprès vam rectificar.
Després de moltes consideracions el que demanàvem en aquest escrit eren quatre coses:
Que es fes palès que el ple era qui tenia potestat i no l’alcalde, com diu l’article 155.
Que donessin el mateix tracte a les gravacions audiovisuals que a les actes escrites, tots heu
vist el que hem acabat de fer, aprovar una acta. Les actes s'escriuen, ens les passen a la
carpeta del ple, les revisem i després aquí les aprovem una altra vegada en sessió plenària.
Nosaltres demanàvem que les gravacions del Ple tinguessin un tracte el més semblant
possible.
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El primer dia que es va gravar el ple hi havia dues càmeres, es va publicar una gravació
demanaven que havia passat amb la segona gravació i qui era l’encarregat de gravar els plens.
I demanàvem paralitzar les gravacions fins que tinguessin la certesa de que aquestes
gravacions es feien complint la legalitat.
L’escrit que es va presentar al juliol no va tenir resposta, el que si van veure es que
posteriorment es va millorar el sistema de gravació del plens, cosa que està be i s’agraeix.
El dinou d’octubre el grup municipal de CIU i del PP van presentar un nou escrit a l’Ajuntament,
demanant una resposta al que havien dit en un principi. La resposta va arribar i els hi van dir
que el 22 d’octubre l’alcaldessa Sra. Rosa Romà havia adreçat una carta de consulta a
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, on deia, pensem que falten força a la veritat:
“Benvolguda Directora,
El nostre Ajuntament te la intenció de gravar els plens i publicar-los a internet.”
Ens podrien preguntar d’on han sortit les tres gravacions que estan penjades a internet en
l’apartat dels Plens en Video, si tenien la intenció el 22 d’octubre de gravar els plens.
“La nostra intenció és crear un fitxer de protecció de dades personals...”
Cert que avui s’està debatent l’aprovació d’aquest fitxer.
“Hi ha regidors que consideren que no ens empara la legalitat alhora de realitzar aquestes
gravacions...”
Una altra incertesa, espero que no mal intencionada, no es veritat que cap regidor d’aquest
Ajuntament hagi dit que no es poden gravar els plens, no som tant il·lusos, saben que si que es
legal gravar els plens, però tots hauríem de saber que s’han de gravar legalment.
Al final continua demanant: “...si els passos que pensen seguir son suficients o cal tenir en
compte algun altre aspecte.”
La resposta com ens ha comunicat l’alcalde ha arribat aquesta setmana, a nosaltres ahir a la
tarda, una resposta la lectura que n’hem fet és diferent a la de l’alcalde, per nosaltres no diu res
nou, creiem que perquè no es va formular la pregunta correcta, l’Alcalde ens ha dit que a la
resposta diu que ho estan fent be, no va ser això el que van preguntar, la resposta s’ha basat
en l’afirmació de la Sra. Alcaldessa de que hi ha regidors que consideren que no els empara la
legalitat alhora de gravar els plens, i el que han contestat es que si son legals si es fan d’acord
als principis i garanties de la normativa de protecció de dades que en definitiva son el que
estan dient ells des de el mes de juliol, que es poden gravar els plens però complint la legalitat.
La pregunta per nosaltres no estava ben formulada, no s’havia de preguntar si es podien gravar
els plens, això tots ho sabem que es pot fer, el que s’hauria d’haver preguntat es que cal fer per
gravar els plens de forma legal. L’Agència Catalana de Protecció de Dades ens hagués
informat de quins passos s’havien de seguir per fer-ho correctament, però clar pensen que
aquesta pregunta no es podia fer el 22 d’octubre, potser s’havia d’haver fet abans d’iniciar la
gravació dels plens, i llavors avui no estarien parlant d’això.
Un equip de govern que fa bandera de la transparència, el consens i el diàleg, no pot caure en
el parany de la imposició, els plens es graven perquè ho ha autoritzat l’alcalde, Sr. Alcalde
aquest tema pensem que s’ha allargat massa, va començar malament i volem que s’acabi be i
aviat, li demanem que recondueixi la situació, li demanem que es creï una comissió integrada
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Pels membres de tots els grups de govern, perdó, pels membres de tots els grups municipals,
una comissió que deliberi i acordi la regulació de la gravació dels plens, que decideixi, com
s’han de gravar, qui els ha de gravar, qui els ha de custodiar, com i quan s’han de fer públics i
tots aquells aspectes que calgui decidir perquè la gravació dels plens sigui feta complint
rigorosament la legalitat, no es el nostre objectiu fer la guitza, l’únic que intentem es estalviar
problemes a l’Ajuntament de Bell-lloc i concretament a l’equip de govern, que en definitiva serà
el darrer responsable al moment que algú detecti que hi ha il·legalitats.
Senyors, no estem en un sopar d’amics, estem al ple de l’ajuntament, de l’Ajuntament de Belllloc, el màxim òrgan institucional d’un municipi, que es mereix tot el respecte i consideració per
part de tots els ciutadans però molt especialment per part nostra, per part dels regidors que
som els representants d’una institució important, per tant avui no poden aprovar aquest fitxer i
votarem que no.
El Sr. Palau m'agrada quan has dit...”que hem faltat a la veritat”. Realment quan vam fer la
petició i vam dir que els regidors qüestionaven la legalitat tu al començament ho has dit que
vosaltres des del primer dia heu considerat que nosaltres no ho fèiem de manera legal. Ho has
dit tu. El Sr. Palau demana a la Sra. Buira que ara parla ell i ell l’ha escoltada, ara li toca a ella
fer-ho. Tu mateix ho has dit que dubtàveu de la legalitat d'aquesta mesura. Per tant quan es fa
la pregunta a l'ACPD, jo crec que és cert que hi havia regidors que dubtaven de la legalitat , no
de la legalitat de gravar sinó de com ho estàvem fent. Per tant dubto que haguem faltat a la
veritat quan hem preguntat això a l'ACPD. D'altra banda si esteu tan segurs que és legal gravar
els plens i que és una mesura de transparència com és que no ho heu fet mai vosaltres? I ara
que ho hem fet nosaltres només feu que ficar problemes. Jo em faig aquesta pregunta també.
El Sr. Consola diu que jo la contesto. El Sr. Palau li diu que ja contestarà després.
El primer escrit tenia un defecte de forma ja que hi havia dos noms i només la signatura d’una
d’elles, al segon escrit ja es va subsanar aquesta defecte de forma. Ara heu presentat un altre
escrit amb totes les signatures tot i que signa una persona que era a fora del poble, no sé com
va poder signar. Els preguntaven per una instal·lació adequada, està solucionat, la càmera
només grava a ells i el micròfon també, l’article 155 només parlar d’acord, el fet de gravar els
plens no es cap acord, per això no es d’aplicació l’article 155 com comentava. Es parlava de
dues càmeres el primer dia, quan es va plantejar gravar, el primer que van investigar son els
medis que necessitarien, i com que es va fer anar una càmera que feia anys que havia
comprada una càmera a la incubadora i que no s'havia fet anar mai, vam dir, doncs fem-la
anar. També ens donava certa inseguretat ja que no s'havia fet anar des del dia que es va
comprar i no sabíem si funcionaria, si la bateria estarà espatllada. I jo personalment vaig decidir
demanar a un company meu que em deixés una càmera; una càmera seva. Vam dir de ficar les
dos i, si funcionen, només farem anar la gravació de la càmera de l'ajuntament. Ell per voluntat
pròpia va venir i li va donar al boto de gravar. Al finalitzar el ple jo mateix vaig treure la cinta de
la càmera i l’estic custodiant jo, i es va publicar la feta amb la càmera de l’ajuntament.
Si teniu algun dubte, a la gravació es veu claríssimament que l’angle que s'ha publicat és el de
la càmera de l'ajuntament, no de l'altra. Pel que fa a la paralització de la mesura ja vaig dir que
no crec que s'hagi de paralitzar.
Vol fer esment també que en un dels paràgrafs de la resposta de l’autoritat catalana de
protecció de dades diu:
“Legitimada doncs la publicació a internet de les actes d’aquestes sessions, sempre que es
tingui en compte els principis i les garanties que estableix la normativa de protecció de dades i
la protecció del dret a l’honor i la intimitat (a la qual cosa en el cas que ens ocupa s’hi hauria
d’afegir el dret a la pròpia imatge) que, tal com hem argumentat en altres dictàmens, constitueix
una difusió d’informació clarament afectadora de la vida privada especialment com a
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conseqüència de l’acció dels motors de recerca d’internet, també caldrà concloure
l’admissibilitat de la gravació i posterior difusió dels plens amb aquells mateixos límits”.
Es a dir si es legal difondre les actes per internet, també es legal transmetre les gravacions del
ple.
Un altre paràgraf d’aquest dictamen:
“Respecte la posada a disposició a posteriori de les gravacions de les sessions, l’esmentat
principi de proporcionalitat pot justificar que, en aquells casos que durant el debat puguin
aparèixer informacions personals que resultin innecessàries per conèixer l’activitat política de
l’Ajuntament, s’estableixi la difusió només d’un resum on apareguin només els fragments
rellevants. Des d’aquest punt de vista l’opció per difondre a posteriori les gravacions apareix
com una opció que ofereix majors garanties per tal de complir les exigències de la legislació
vigent tant pel que fa a la protecció dels drets a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge com pel
que fa a la protecció de la resta de dades de caràcter personal.”
Es un punt a favor nostre, primer es grava, i si durant el transcurs del ple es veu que s’ha difós
alguna informació confidencial tindrien temps per rectificar-lo abans d’emetre’l.
També comentava que l’equip de govern es responsable, estan molt equivocats el responsable
es l’alcalde, i ho ha dit des de el primer dia. I vosaltres ho heu fet constar en moltes de les
actes. Que no fos responsable cap treballador, que només fos responsables l'alcalde. Jo
admeto aquesta responsabilitat, va amb el meu càrrec, sinó no estaria aquí sentat. Això ho tinc
present. I la mateixa dignitat que demanes tu pels representants del poble de moment crec que
la tenim i que la estem fent el més bé que sabem.
Es demana crear una comissió, creu que no es necessari crear aquesta comissió només cal
aprovar aquest fitxer. Per donar aquesta miqueta de cosa que diu l'ACPD que diu que ens falta,
per lo demès jo crec que ho estem fent bastant bé. La gent del poble està acceptant bastant bé
el poder consultar les gravacions dels plens pel web i no crec que crear una comissió sigui la
solució més ràpida.
El Sr. Folguera diu que hi ha una diferència davant una acta escrita o una vídeo gravació on no
pot haver cap modificació i una acta escrita l’aprovem per això.
El Sr. Consola, perdona, ara per que ho heu canviat, però la primera gravació que es va fer se
l'han descarregar des de Alemania i van entrar i podien modificar.
Sr. Palau. No, modificar no
Sr. Consola. Si, si. No hi havia l'encriptat necessari, es podia entrar. Es a dir la primera
gravació que vau fer aquí es va gravar menors i es va gravar converses externes i això només
cal remetre'ns al vídeo
Sr. palau. Això es cert
Sr. Folguera. Això ja es va rectificar
Sr. Consola. Es va fer mal fet i no es va ajustar a la normativa. Naltros no estem en contra de
les gravacions
Sr. Palau. Això no es cert Ramon
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Sr. Consola. Si, això es cert
Sr. Palau. Aquí mateix et diu que pot haver-hi captures accidentals
Sr. Consola. Perdona'm ara estic parlant jo, faig el mateix que tu, respecta'm
Sr. Palau. Et recordo que t'he de donar jo la paraula.
Sr. Consola. Si d'acord, si fa el favor Sr. Alcalde i em dona la paraula
Sr. Palau. Endavant.
Sr. Consola. Jo me remeto. Nosaltres estem d'acord però votarem en contra del fitxer. Estem
d'acord i volem que es creï una comissió. La normativa és interpretativa, vosaltres la podeu
interpretar d'una manera i nosaltres d'una altra, això és la llei, la llei s'interpreta de moltes
maneres; d'acord? Per tant jo crec que el bo seria sentar-nos, i estem d'acord que es
retransmetin els vídeos, no hi estem en contra, però fem-ho bé. Per tant i com molt bé ha dit la
Rosa i penso que et demanarà la paraula, jo només et recordo tal com has dit tu la primera
gravació es va fer fatal, aquí es van gravar menors, es van gravar converses particulars perquè
tenim el vídeo, i el vídeo ens el va enviar un alemany eh. Ens el van enviar des de Alemanya,
se'l van descarregar, però és igual a partir d'aquí deixe-m’ho estar tot això. Referent a per què
nosaltres no emetíem en vídeo et diré que aquí tinc la responsabilitat jo i no és per que siga
transparent, jo penso que un Ple en un poble és una cosa prou important per que la gent del
poble vinguin a sàpiguer què s'està debatent, no per veure-ho per la televisió És el meu punt de
vista, està parlant el Ramon Consola jo crec que una persona si s'enxufa la tele o l'ordinador
per veure el Ple és com aquell que només veu una pel·lícula o un acte de teatre. Si algú vol
saber el que s'està coent al poble pues vine aquí, sapigos lo que es debat i a lo millor pots
demanar la paraula i pots consultar o pots preguntar. Per què això a part de que és
l'Ajuntament, pot haver .., Jo no he vist la Col·lectivitat de regants ho retransmetin per vídeo
quan estan aprovant una normativa. Els regants van a la Col·lectivitat i voten per que són part
implicada. Voten o estan al cas del que s'està votant allí.
Per això no ho feia, perquè volia que la gent del poble vingui al Ple i se n'assabenti. Això és lo
mateix que repartir les actes pels bars, a veure ara les repartiu, cap problema. Nosaltres no
n'érem partidaris per què entenem que un acta és molt solemne, no ha d'estar pels bars, quan
jo l'havia vist tirada pel terra quan es repartia en altres legislatures. Jo crec que una acta ha de
tenir el respecte que se li mereix. Qualsevol ciutadà pot venir aquí a l'Ajuntament de Bell-lloc, i
això h pot dir la Secretària, i demanar l'acta. Ara amb la llei de transparència s'han de penjar a
la pàgina web, que ja ho trobo bé. Això a partir d'ara, fins ara no calia.
Sr. Palau. I descarregar
Sr. Consola. I descarregar.
Sr. palau. Igual que el vídeo
Sr. Consola. Però l'acta està signada.
Sr. Palau. però el que té valor és l'acta no el vídeo Tu t'has escandalitzat per què algú s'ha
descarregat el vídeo a Alemanya i no t'escandalitzes per què algú es pugui descarregar l'acta.
Sr. Consola. Jo no.
Sr. Palau. I també es pot modificar amb un editor de PDF
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Sr. Consola. El vídeo el pots utilitzar
Sr. palau. I l'acta si l'edites també.
Sr. Consola. Bé jo tinc els meus dubtes. A partir d'aquí jo ja acabo i no sé si la Rosa vol
demanar la paraula.
La Sra. Buira comenta que l’acta ha estat novament aprovada per sessió plenària, i el vídeo no,
i també sabeu que els vídeos també es poden modificar.
El principi de legalitat o no legalitat, ells no deien que gravar el ple sigui il·legal o no, el que
diuen es que volien que es fes complint la legalitat. No posàvem en qüestió que es fes una
il·legalitat pel sol fet de gravar el ple i això és el que es va preguntar a Barcelona. On deia
faltant a la veritat, home, es evident que si el primer punt que li dieu a la carta és que teníeu la
intenció de gravar els plens quan ja em portàvem tres o quatre de gravats, si això no és faltar a
la veritat, no ho sé, eh. Tenim la intenció i el fet consumat.
Sr. Palau. La intenció l'hem tingut sempre.
Sr. Folguera. Això és interpretable.
Sra. Buira. Tot és interpretable. Si jo puc anar a la web de l'Ajuntament i puc veure tres vídeos i
algú m'està dient que tinc la intenció de gravar el Ple, pues bueno, és interpretable.
L'article 155 diu com s'han de fer públics els acords del Ple, com s'ha de fer públic , doncs, la
gravació del ple.
Sr. Palau. La gravació no és un acord
Sr. Buira. La gravació són totes els acord per què quan veuran la pel·lícula veuran tots els
acords que em pres, per tan és una manera de fer-los públics també.
Sr. Palau. L'acord no és la gravació, és el paper
Sr. Buira. Tampoc l'acord és l'acta en sí. Per tant estem igual, l'acta no és un acord en sí i la
gravació tampoc, però l'acta conté els acords que s'han pres aquí i la gravació visione els
acords que s'han pres aquí. Per tant és una manera de publicitar que és el que fa referència
aquest article.
Sr. Palau. I les actes que es pengen al web també.
Sr. Buira. En quant a la responsabilitat hem dit que volíem estalviar problemes a l'Ajuntament
de Bell-lloc per què en definitiva l'equip de govern i el màxim responsable és l'Alcalde però està
pensat per que es puguin estalviar problemes si realment hi ha alguna il·legalitat en aquest
acte. Per tant amb tota la bona intenció com repeteixo ara, no es tracta de posar travetes ni
pedres a les sabates se tracta de que les coses se facin ben fetes i que ningú les pugui replicar
i ningú tingui arguments per dir això no esta ben fet. Penso que les institucions més que ningú
hem de ser respectuosos amb la normativa el que demostra que la gravació dels Plens no ha
estat correcta des del principi es que heu anat modificant aquestes gravacions dels Plens.
Sr. Folguera. Perfeccionant
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Sra. Buira. Perfeccionant i modificant alguns aspectes, el que estem fent avui és una
modificació per què hem començat a gravar a la brava i avui volem aprovar una sèrie de
normes per gravar el Ple, per tant....
Sr. Palau. Hem retallat alguna gravació, hem modificat alguna gravació?
Sra. Buira. No ho sé, si vols que et digui la veritat no les he vist totes.
Sr. Palau. Doncs estan a la vostra disposició.
Sra. Buira. Com que les he viscut en directe.
Sr. Palau. En els vídeos ni s'han retallat ni s'ha manipulat la veu ni s'ha manipulat la imatge. Tal
com se graven es pengen
Sra. Buira. En cap moment ho hem posat en dubte això. Donem per vàlida la vostra actuació i
pensem que aquí ningú va amb mala fe, sinó tot la contrari, no?
Sr. Palau. Voldria que m'expliquessis l'art. 155, que només parla dels acords, com molt bé
sabràs, i si no t'ho explico ara, des de fa anys que es graven amb cinta, amb una gravadora els
Plens i després fer les actes. Això està avalat per una sentència del Tribunal Constitucional. No
s'ha aplicat aquí l'art 155, no s'ha fet cap acord de Ple.
Sr. Consola. Però aquesta cinta no pot sortir de l'Ajuntament.
Sr. palau. Però es pot consultar.
Sr. Consola. Si però amb permís de la Secretària. Però de l'Ajuntament no pot sortir.
Sra. Buira. De la mateixa manera que es poden consultar les actes.
Sr. palau. Has dit Ramon que et vas escandalitzar quan es van poder descarregar el vídeo des
d'Alemanya.
Sr. Consola. si.
Sr. palau. També es poden descarregar les actes de d'Alemanya.
Sr. Consola. Ara si, però de la manera .... bé siguem realistes i de la manera com ha dit el
David. La primera gravació que hi va haver a l'Ajuntament li podia sortir car. Se van gravar
menors, converses particulars això és il·legal total. No dingos que no que es que sí. La van
veure. Si ademès, no cal que discutim més aquest tema, vull dir que no estem en contra.
Creem una comissió i tirem endavant, gravem els Plens i els publicitem. Cap problema, si
nosaltres no en posem cap de problema. Una altra cosa te diré Sr. Alcalde, “naltres ja vigilem
quines parts poden sortir i quines no poden sortir”. Jo crec que els que hem de vigilar som tots
quina part ha de sortir, si es que se n'ha de treure alguna; per què potser que nosaltres estem
d'acord de que surti i valtres no o al revés, que m'entens, jo crec que això és igual que una
acta.
Sr. palau. Encara que estiguem o no d'acord si parles d'una persona durant la gravació -Sr. Consola. Hi pot haver un problema a la gravació i s'ha de retallar la cinta..
Sr. palau. Si algun dia...de moment mai hem retocat cap cinta.
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Sr. Consola. Pues molt bé que estiguem tots d'acord
Sr. Palau. Si algun dia se'ns escapa un nom o alguna dada que ha de ser retocada, per
descomptat que no es retocarà si no és davant vostre, de membres dels vostres grups.
Sr. Consola. Encara m'ho poses més a favor, creem la comissió i acabe'm-ho. Claro. Creem la
comissió, si el vídeo està bé, ok, ja es pot tirar. Ja hem acabat. Que s'ha de retocar algo per
què algun dia ha de passar això, pues discutim-ho. Tan fàcil com això. Quin problema hi ha?
Sra. Buira. Jo crec que l'única missió que té aquesta comissió, sembla que comissió és una
paraula molt gruixuda i que vol dir una gran cosa, del que es tracta es que ens trobem un dia
els que decidiu i diguem quins paràmetres, quins límits té aquesta gravació del Ple. Ho decidim
entre tots..
Sr. Palau. Quins límits té la transparència?
Sra. Buira. Home, no parlem de transparència..
Sr. palau. El fet que la gent pugui veure els Plens en vídeo és un acte de transparència.
Sra. Buira. No m'he expressat bé
Sr. palau. Has parlat de limitar.
Sra. Buira. Es tracte de veure qui ha de gravar els Plens, com s'ha de fer això, com se
publiciten, tota una sèrie de detalls que cal consensuar.
Sra. Segura. En definitiva jo penso que és el que ha dit el David, tan fàcil com això que abans
de penjar-los els veiem i ja està. No hi ha cap més historia. No penso que sigui cap cosa, no
per limitar ni tocar, no ens hem d'amagar de res, de fet som aquí per què no ens hem d'amagar
de res cap de nosaltres, per tant es igual que mos vegon per l'ordinador, per la tele o que
vingon aquí, que mos vegin allà on vulguin. El fet es que per evitar problemes i ja que aquí hi
posa que el responsable d'aquest fitxer és l'Ajuntament de Bell-lloc i l'Ajuntament de Bell-lloc
som 11 regidors, per tant si tenim una responsabilitat nosaltres demanem que per evitar que
cap de nosaltres hagi d'assumir mai cap problema, veiem abans els Plens i si hi ha onze ulls o
set, tres o els que decidim ho veuran més que un o que dos i ja està. Es pengen els Plens i
aquí ja s'ha acabat la pel·lícula. Es que suposo que no cal donar-li tantes voltes a un tema que
no té cap altre misteri, penso.
Sra. Buira. Si per què portem des de l'inici de la legislatura donant tombs a les gravacions dels
Plens i fa sis mesos que estem així i penso que s'hi ha de trobar una solució .
Sr. palau. La solució per mi passa per aprovar aquest fitxer.
Sra. Buira. Doncs avui nosaltres no l'aprovarem.

Sr. palau. Si voleu jo em puc comprometre a crear la comissió aquest que dieu tot i que crec
que no fa falta. Per que ara gravarem el Ple avui, ens haurem de trobar d'aquí una setmana,
quinze dies, per veure el vídeo.
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Sr. Consola. Te pots trobar dos dies després o el dia següent. Es nomenen tres persones que
vegin el vídeo. El nostre grup donarà la confiança a una persona i els seus ulls valdran pels
nostres.
Sr. Folguera. Jo no trobo desafortunat veure'ls la comissió abans de penjar-los.
Sr. Consola. Perdó?
Sr. Folguera. Si vosaltres heu de fer un no tranquil d'aquesta manera, nosaltres no trobarem
desafortunat...
Sr. Consola. Com vols dir un no tranquil? Aquí no venim a donar pel sac a ningú. No fotem.
Sr. Folguera. El fet passa per crear aquest fitxer, no? Doncs creem-lo, jo no estic en desacord
en crear aquesta comissió per abans de que es publiqui. Però evidentment ha de ser algo
seriós. No podem fer avui un Ple i que l'haguem de penjar al cap d'una setmana. Si es fa el Ple
i estem tots d'acord en que hem d'eliminar alguna dada per què surt un DNI o surt una adreça,
vale, ho podem eliminar. De fet jo soc partidari de si tenim la informació aquí de no dir-la ja.
Sr. Consola. A veure esteu d'acord en crear la comissió. Si naltres hem de donar un vot positiu,
el grup de Convergència, el Partit Popular desprès ja dirà el que pensa. Nosaltres parlem per
nosaltres. Si hem de donar un vot a favor parlem-ho ara, deixem-ho clar i que consti en acta.
Creem una comissió i naltres podem dir fins i tot qui hi participarà. Que hi vingui la Rosa per dir
algo i vosaltres decidiu qui hagi de vindre i el Partit Popular suposo que també hi estarà d'acord
o no, no ho sé, i que vingui l'Antonio. Però que consti en acta, si això avui no consta en acta i
es queda així naltros el vot, i t'ho dic, no t'ho prenguis malament naltres no venim a donar pel
sac a ningú. Naltres la nostra idea és una i la vostra és una altra per tant estem aquí
discrepant. Ara sembla que tenim un punt de trobada.
Sr. Folguera. Si estem tots d'acord molt millor que si només estem nosaltres.
Sr. Consola. Doncs mira nosaltres pensem el mateix, mira que curiós.
Sr. Folguera. No ho dic amb el sentit aquest del tema de la comissió. Evidentment que si
vosaltres.... només faltaria que algun dia es retoqués algo, sense cap mena d'intenció, però si
algun dia s'ha de tocar algo i no us ho diguéssim. Si volem fer això abans d'hora. Ho podem
fer.
Sr. Palau. Jo vull afegir un punt a aquesta especie d'acord que estem arribant.
Sra. Buira. De fet el Ple es per debatre i arribar a acord, aquesta és la finalitat del ple.
Sr. Palau. Crec que estem ben encaminats per aprovar aquest punt, si mos comprometem a
aprovar aquesta comissió el podem votar igualment. Però jo el que vull dir és que si avui és
dijous com a molt tard el dilluns el Ple hauria d'estar penjat. No mos podem entretindre a
endarrerir.
Sr. Consola. Posem tres dies.
Sra. Buira. D'això no n'havíem parlat.
Sr. Consola. Tan fàcil com acordar ara si volem els plaços, els temps...
Sr. Folguera. O la comissió, jo no li vec tampoc...
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Sra. Buira. Trobar-nos un dia i fixar totes aquestes coses.
Sr. Folguera. De dies n'hi ha hagut.
Sra. Buira. De dies n'hi ha hagut. De moment, de moment val més que no recordem, vam
presentar, no hi va haver resposta i....
Sr. Palau. Diàleg sempre n'hi ha hagut.
Sra. Buira. I l'Ajuntament va demanar el 22 de...
Sr. Campàs. En aquest i en tots.
Sr. Palau. Aquí sempre s'ha tingut la porta oberta i ha hagut gent que no ha vingut.
Sr. Consola. A veure Carles naltres vam fer un escrit i no hem obtingut resposta.
Sr. Palau. Com que no heu tingut resposta? S'ha tardat a contestar però heu tingut resposta.
Sr. Consola. Tan fàcil com això veniu que en parlem.
Sr. Palau. Perdona Ramon no em diguis això per que jo si que puc dir que hi ha coses que no
m'has contestat al seu temps, però naltros tard però t'hem contestat.
Sr. Consola. Jo t'estic parlant d'això.
Sr. Palau. D'acord que parlem d'això però em fa gràcia que m'acuses de no contestar quan tu
ha fet el mateix.
Sr. Consola. Estem parlant de que se us va enviar una carta..
Sr. palau. M'has dit que no t'havíem contestat.
Sr. Consola. Fins ara.
Sr. Palau. Però t'hem contestat, tard, però t'hem contestat.
Sr. Consola. Vale sí. Jo deia a raó del que deia el David de que quan se va enviar la primera
carta a a partir de llavors ens podíem haver reunit. A partir d'ara no ho sé la pedra és a la
vostra teulada. Si volem crear la comissió que consti en acta i el plaços que ho apuntin aquí.
Naltros estem d'acord en aquest aspecte.
Sr. Palau. El grup Popular vol dir alguna cosa.
Sr. Rispa. Si el Sr. Alcalde està d'acord a crear la comissió, voto que sí.
Sr. Palau. Voleu que detallem ara la comissió?
Sr. Consola. Si, si.
Sr. Palau. Qui proposeu pel vostre grup per formar part de la comissió?

13

Sr. Campàs Si un dia la Rosa no pot?
Sr. Palau Qualsevol del grup pot fer de substitut. Igual que nosaltres.
Sr. Consola. Es a dir la Rosa i qualsevol de la resta de membres pot ser substitut.
Sr. Palau. Si, igual que nosaltres. L'únic que no tindrà substitut és l'Antonio en aquest cas.
Pel tema de la comissió de seguretat es designa per part del grup Bell-lloc es Mou, al Sr. David
Folguera, pel grup de Convergència i Unió a la Sra. Rosa Buira i pel grup del Partir Popular el
Sr. Antonio Rispa. Es fixa un termini de tres dies per publicar el ple.
Sr. Rispa. Es pot fer constar que si algun dia jo no puc vindre és com si estigués conforme.
Sr. Miquel Amoros. Entenc que aquesta comissió serà per decidir si hi ha alguna dada a dins
del vídeo que s'ha de silenciar. Valtros parlàveu al principi d'una comissió per decidir qui ha de
gravar, tot això...la comissió serà en principi per mirar el ple.
Sr. Consola. Per mirar que les gravacions estiguin correctes. Dins de la legalitat. I si es crea el
fitxer, i si hi ha alguna cosa que falte més aquesta comissió dirà això. I com que hi estem tots
representats al pròxim Ple direm el que hi ha.
Sra. Buira. per què de moment creem el fitxer, no sabem si s'han de fer altres coses, per què
clar això no s'ha preguntat que és el que calia fer més.
Sr. Palau. s'ha preguntat a l'empresa que ens assessora en temes de protecció de dades i a la
Diputació de Lleida, serveis jurídics, amb consulta telefònica i han corroborat el que diu l'ACPD
que només falta donar d'alta el fitxer.
Sra. Buira. no l'agència diu que això és legal. si sortís altres coses que s'han de fer, doncs ens
assabentaríem primer, es comunica al Ple i es decideix el que toqui.
Sr. Palau. Passem a la votació del punt.
Feta la votació:
S’aprova per unanimitat, s’acorda aprovar el fitxer i crear la comissió de seguretat.
Sr. Palau. bàsicament es vol instaurar unes bonificacions en el IVTM pels vehicles elèctrics i
híbrids. L'objectiu és millorar el medi ambient del nostre país.

3r. PROPOSTA APROVACIO PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA
QUE REGULA L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA.

«En virtut de la Providència d'Alcaldia,, el text íntegre de la modificació de l'Ordenança fiscal
reguladora de l’impost de Vehicles de Tracció Mecànica i l'informe de Secretaria, d'acord amb
l'article 54 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, del 18 d'abril, es proposa al Ple el següent
ACORD:
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PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica en els termes que figuren a l’expedient i amb la redacció que a continuació
es recull al següent ;
ANNEX. S’afegeixen al seu article 4 les bonificacions referents a vehicles que consumeixin
determinades classes de carburants i vehicles elèctrics.
Art.4.
c) Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota, els titulars dels vehicles tipus turisme
elèctrics o amb sistema híbrid aplicable en l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la
primera matriculació definitiva i en els anys posteriors..
d) Gaudiran d’una bonificació del 30% d’aquest impost aquells vehicles tipus turisme que, al no
complir per motius de fabricació o antiguitat, amb la futura normativa fixada per la Unió Europea
que estableix un límit d’emissió de diòxid de carboni, justifiquin la instal·lació d’un catalitzador o
sistema que redueixi fins als límits legals l’emissió de CO2.
e) Els vehicles tipus turisme amb emissions de fins a 100 gr / km de CO2 gaudiran d’una
bonificació del 25% de la quota de l’impost, aplicable en l’autoliquidació de l’exercici
corresponent a la primera matriculació definitiva. Aquesta bonificació no és acumulable amb la
de l’apartat d).
Per poder gaudir de la bonificació, aquesta haurà de ser sol·licitada per la persona interessada,
subjecte passiu de l'impost, durant el transcurs de l'any anterior al de la seva aplicació. I aportar
la documentació acreditativa dels compliments per l’aplicació de la bonificació.
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva posició al tauler d'anuncis
d'aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de trenta dies hàbils,
en els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin
oportunes.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el
termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, tenint en compte l'article 17.3 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de
març.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Sr. Palau. aquestes bonificacions venen establertes per llei i l'ajuntament només ha de decidir
si les aplica o no.
El Sr. Rispa diu que hi ha gent que sortirà perjudicada, perquè ficar un catalitzador té un
pressupost aproximat de mil euros, i resulta que per amortitzar aquests mil euros han de passar
15 anys quan als 25 anys ja no es paga impost.
El Sr. Palau comenta que aquesta normativa va dirigida principalment als cotxes elèctrics i
híbrids. El tema dels vehicles elèctrics s’ha de fomentar i una manera es aquesta, hi ha dos
maneres d’incentivar una es multa al que no compleix o incentivar amb mesures positives com
aquesta. Es podria encarir al que utilitza gasolina i es bonifica a l’elèctric.
El Sr. Jaume Amorós diu que referent als paràmetres de diòxid emès no son gaire lògics, doncs
es bonifica més un cotxe que contamina 130 que un que contamina 100.
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El Sr. Palau comenta que et repeteixo el que he dit, bé, això ve marcat per la normativa estatal,
nosaltres només podem decidir si apliquem o no. Aquests números que dius Sr. Jaume Amorós
és lògic, i més tu que coneixes el tema.
El Sr. Consola comenta que els cotxes elèctrics es començaran a implantar l’any 2017, han de
canviar de sistema, però a Espanya els recursos que tenim per crear energia neta els estan
castigant. S’hauria de bonificar més la utilització d’altres mesures, com es el tema de les
plaques solars.
El Sr. Folguera diu que es una mesura referida més a la protecció del medi ambient.

Feta la votació:
A favor:
Abstencions:
En contra:

5 (BM)
5 (CIU)
1 (PP)

4t. ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL PEL PLE DE LA
MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA QUE REGULA EL SERVEI D’INCUBADORA DE BELL-LLOC D’URGELL.
En virtut de la Providència d’Alcaldia amb data 9 de novembre de 2015, l’estudi tècniceconòmic [del cost dels serveis i activitats administratives, pel que fa a les taxes per la
prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives de competència local/del
valor de mercat, pel que fa a les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local], el text íntegre de la modificació de l’Ordenança fiscal per servei d’ocupació de les
instal·lacions de la Incubadora d’Empreses de Bell-lloc d’Urgell, i l’informe de Secretaria,
d’acord amb l’article 54 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, del 18 d’abril, el Ple de
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, prèvia deliberació i per majoria simple del número legal de
membres de la Corporació,
Es proposa al Ple el següent acord;
PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora ara preu públic
per
utilització dels espais de la Incubadora de Bell-lloc d’Urgell , modificant el seu contingut i
justificació com a taxa .Afegint a més la següent modificació.

MÒDUL

7

M2

14

1er ANY
(15%)

COWORKI
NG 1er

2n ANY
(10%)

COWORKI
NG 2n

3er ANY
(5%)

COWORKI
NG 3er

4rt i 5è ANY
(OPCIONAL)

COWORKING
4rt I 5è

€/M2

119 €

70

126 €

78

133 €

86

140 €

94

10 €
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MÒDUL

Sala B

M2

1er ANY
(15%)

COWORKI
NG 1er

300 €

2n ANY
(10%)

COWORKI
NG 2n

3er ANY
(5%)

315 €

COWORKI
NG 3er

4rt i 5è ANY
(OPCIONAL)

330 €

COWORKING
4rt I 5è

€/M2

345 €

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de
trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions
que estimin oportunes.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, 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-President per subscriure els documents relacionats amb aquest
assumpte.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Sr. Palau. a què be aquesta modificació. Tenim una sala al primer pis que era una sala de
reunions i tenim una empresa a la Incubadora que ha creixut una miqueta i ara necessita més
espai. Havia demanat ocupar-la però no estava establert llogar-la com a despatx d'incubadora.
s'ha modificat l'ordenança per poder encabir aquesta nova utilització de la sala. És la sala B.
També aprofitem el despatx 7 per afegir-li el coworking, la possibilitat de compartir el despatx.
Antonio vols comentar alguna cosa?
Sr. Rispa. No,
Sr. Consola. Això be a cavall de les dos legislatures, aquesta és una empresa que fa treballs
informàtics de gestió. Estaven creixent quan nosaltres estàvem a les acabaduries de l'altra
legislatura i van plantejar la qüestió que havien d'ampliar per què creixien molt i per tant ens
van suggerir utilitzar aquesta aula de formació teòrica S'havia parlat amb ells que ja que havien
de créixer i havien d'agafar dos persones més els hi vam dir que fossin del poble. Jo no sé si ho
han fet o no però votarem a favor de la ordenança per què dones vida a la incubadora i si no ho
han fet sempre dones la possibilitat que agafin gent del poble i ojalà creixin més i desprès se'n
vagin al polígon. Per tant nosaltres també donarem suport a la modificació.
Sr. Palau. També la modificació contempla que fins ara constava com a preu públic i ara ho
canviem a taxa.
Feta la votació:
S’aprova per unanimitat.

5. PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DE
PRESSUPOSTÀRIA Nº 4/2015 DEL EXERCICI 2015

L'EXPEDIENT

DE

MODIFICACIÓ

L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que afectin a les
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despeses o ingressos de les Entitats Locals es sotmetrà als principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la normativa europea, i de conformitat
amb allò que preveuen els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en l'article
22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa al
Ple el següent acord;
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2015, del pressupost
en vigor en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb mes ingressos dels previstos
inicialment , d’acord amb el següent resum :

INCREMENT DE DESPESES
Modificacio

Org.

Suplement de Crèdit

Fun.

Eco.

Vinc.

Denominacio

Import

2410

22777

2.2

FORMACIÓ ASSESSORAMENT I CREACIÓ
D'EMPRESES

15.000,00

Campanya Publicitaria

Total

15.000,00

Finançat
Nous Ingresos
Modificacio

Org.

Augment Previsions Inicials

Eco.
76116

Denominacio
Subvencio Diputacio Publicitat

Import
15.000,00

Total Aumento

15.000,00

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat
termini no s’hagués presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un
mes per a resoldre-les».
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Sr. Palau. aquesta modificació ve donada per un augment dels ingressos. Hem rebut una
subvenció per publicitat de la Diputació de 15.000€ i s'han gastat en una campanya per la
incubadora. Com que és un nou ingrés l'hem d'incorporar al pressupost i la despesa ja s'ha fet.
El Sr. Rispa no te res a dir.
Sr. Consola. Aquesta sí que no la podem votar en contra sinó que donarem el suport ja que
realment vam ser naltres els que la vam parir, no? Vull dir se va fer una publicitat bastant
important en el tema de l Incubadora a través dels autobusos de Lleida, premsa, radio televisió
i també la premsa escrita i es va anar a buscar una subvenció a la Diputació per poder cobrir
aquestes despeses. Per tant donarem suport.
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Feta la votació:
S’aprova per unanimitat.

6. PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DE
PRESSUPOSTÀRIA Nº 5/2015 DEL EXERCICI 2015

L'EXPEDIENT

DE

MODIFICACIÓ

L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que afectin a les
despeses o ingressos de les Entitats Locals es sotmetrà als principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la normativa europea, i de conformitat
amb allò que preveuen els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en l'article
22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa al
Ple el següent acord;
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2015, del pressupost
en vigor en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb mes ingressos dels previstos
inicialment , d’acord amb el següent resum :
Despeses
Modificacio

Org.

Fun.

Eco.

Vinc.

Denominacio

Suplement de Crèdit

1532

21000

1.2

Manteniment Camins

13.413,16

Suplement de Crèdit

1532

21001

1.2

Manteniment Carrers

14.899,27

Total Aumento

Import

28.312,43

2º. Finançat;

Ingresos
Modificacio

Org.

Eco.

Denominacio

Import

Augment Previsions Inicials

29000

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
(Telefonica Vinyes del Mig)

Augment Previsions Inicials

45001

Transf. Fons Generalitat

25.406,41
2.906,02

Total Aumento

28.312,43

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat
termini no s’hagués presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un
mes per a resoldre-les».
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No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
El Sr. Palau comenta que ve provocat per un excés de despesa en dos partides que una es
manteniment de camins, i l’altra manteniment de carrers, i estan finançats per dos vies Impost
sobre construccions, Instal·lacions i obres i l’altra pel fons de la Generalitat.
El Sr. Rispa no tes res a dir.
Sr. Consola. Pregunta si els 25.000€ és un deute de Telefònica que se li reclamava i que ells
sempre esquivaven i al final s'ha pogut cobrar pel que vec, no? Felicitats. Naltres vam iniciar,
vam fer una guerra bastant forta i al final vec que s'ha guanyat per tant això ens hem de felicitar
tots per què això és un nou ingrés, com tu has dit, i això també ens ajuda a suplementar
partides i també veig que la Generalitat ha donat 2.000 i pico més del que ens tocava. Molt bé,
felicitats. Aprofitant que ara estem aquí, que això vol dir que el pressupost està viu per què
quan fas modificacions pressupostaries vol dir que el pressupost està viu, jo volia fer una
pregunta per què jo no sé si ens estan arribant malament les informacions o ho estem copsant
malament per què ens estan dient que esteu dient que l'Ajuntament no pot fer res que no te
diners que bàsicament estem a la bancarrota. Jo voldria saber si això és cert o no és cert per
part vostra. A veure també mos poden enganyar la gent, mos poden dir coses que no són per
tant aprofitant que fem aquestes modificacions us preguntem si això es cert o no...
Sr. Palau. No sé si això toca ara o al torn de precs i preguntes però acaba la pregunta.
Sr. Consola. Si vols t'ho pregunto desprès.
Sr. Palau. No cal, ara ja hi estem ficats.
Sr. Consola. Només és això, ara que estem parlant de pressupost, però si vols ho pregunto
desprès.
Sr. Palau. Hem de diferenciar lo que és la caixa del pressupost. De caixa l'Ajuntament no està
malament però de pressupost està bastant tocat i una de les coses és aquesta modificació.
Tots aquests 28.000€ es van gastar durant el primer semestre d'enguany , durant el segon
semestre no hem pogut fer cap acció en camins ni en carrers per què no teníem partida, ja
s'havia gastat tot. En altres partides la situació no és tan greu però hi ha alguna partida
esgotada i potser es cert que alguna vegada que ha vingut algú d'alguna associació a demanar
coses o diners nosaltres els hi hem dit que ho havíem d'estudiar, naltros no som de donar les
coses a la baliga balaga o sense pensar. Naltros acceptem les propostes i no els hi diem a la
gent: tranquil que us pagarem els bocadillos, que us pagarem les aigües. No, nosaltres
estudiem si hi ha fons, d'aquí que es pugui extreure que l'Ajuntament està fotut de diners, bé,
és una lectura. Naltros lo que som és precavits i no ens comprometem en despeses si abans
no hem comprovat que les podem assumir. Suposo que d'aquí bé aquest rumor que corre i que
en va el poble ple.
Sr. Consola. No, no en va el poble ple.
Sr. Plau. No t'he entès bé.
Sr. Consola. Nosaltres hem copsat aquesta sensació per què hi ha hagut gent que ens ho ha
dit, no és que tot lo poble ho estigui dient, no. Jo només t'he fet aquesta pregunta. Jo no ho sé,
jo era el que gestionava el pressupost i ara mentalment pel que s'està fet al poble, segurament,
encara deu haver un romanent pressupostari de entre 5 i 600.000€ . Segurament hi ha partides
que no s'esgotaran però en aquest moment deu estar per aquí. Hi ha partides que sempre
estan passades, però hi ha unes bosses de vinculació on aquestes partides se vinculen amb
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unes altres. És que hi ha una partida que està passada, no passa rés, el pressupost no és rígid,
no és una paraula de la llei el pressupost és viu per què faltaria més, no sé ara imaginat que
s'enfonsi un carrer i com que aquella partida està passada no és pugui arreglar, això és il·lògic.
Llavors hi ha una vinculació de bosses i per això avui estem fent una modificació
pressupostària.
Sr. Palau. Per què aquesta bossa estava petada.
Sr. Consola. Per això mateix, això és molt habitual en un ajuntament que és viu i que funciona.
Si ara no n'haguessam de modificar cap com diu ell, potser ens hauríem de lamentar de que el
poble està mort. El que és responsable d'economia i hisenda ha de ser suficientment hàbil per
saber quines estan petades i quines no, es com una mena de carrera de cavalls, quan l'has de
frenar o quan li has de dir arri, aquesta és la missió del regidor d'economia, no?
Sr. Palau M'agrada aquesta explicació per què em recorda les classes de gestió pressupostària
que anava.
Sr. Consola. No he volgut fer ara una classe de finances.
Sr. Palau. No, no, has fet ben fet per què potser hi ha algú que no domina el tema.
Feta la votació:
S’aprova per unanimitat.

7.PROPOSTA NOMENAMENT DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL REGISTRE CIVIL
DE BELL-LLOC D’URGELL.
Donat que la persona actualment responsable del Registre Civil de Bell-lloc d’Urgell en breu
passarà a estar e situació de jubilació es fa necessari designar per part de l’Ajuntament la nova
persona que a partir del 4 de gener de 2016, passi a fer les funcions corresponents.
Per part de la Subdirecció General de Suport Judicial, s’informa que poden ser responsables
de del Registre Civil, qualsevol funcionari o laboral que preste els seus serveis a l’Ajuntament.
Per nomenar la persona interessada es necessari que el Ple de l’Ajuntament adopti el acord de
designació pertinent.
Per tot l’exposat es proposa al Ple el següent ACORD.
PRIMER.-Nomenar a la Senyora GLORIA BORI MOLINA, N.I.F. 40891160N amb domicili al
Carrer Darrere els Horts nº 56, responsable del Registre Civil de Bell-lloc d’Urgell. Aquest
nomenament sortirà efecte a partir del dia 5 de gener, inclòs. L’actual persona responsable
seguirà amb les seves funcions fins el dia 4 de gener de 2016, data de baixa per jubilació.
SEGON.- Notificar la present Resolució al Departament de Justícia, concretament a la
Subdirecció General de Suport Judicial.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
El Sr. Rispa pregunta que ja que aquesta persona farà unes altres funcions si se li remunerarà.
El Sr. Palau comenta que se li ajustarà el sou.
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La Sra. Buira comenta que troben perfecta la proposta, aprofiten per felicitar-la públicament,
que es una gran treballadora, professional, discreta i molt correcta i que està totalment
qualificada per portar aquesta tasca, i s’afegeixen al suggeriment que ha fet el Sr. Rispa, i que
seria just que se li reconegui econòmicament.
Feta la votació:
S’aprova per unanimitat.

8. PROPOSTA DE MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA
ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER
L’ORGANITZACIÓ DEL 9N
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam
ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als
més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes
en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat
espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la
Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals
Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres
han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar el dia 13
d’octubre en el cas de les conselleres, i el president Mas el dia 15, quan es commemora el 75è
aniversari de l’afusellament del president Companys. Se’ls acusa de quatre presumptes
delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació
administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la
presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, sense
precedents a l’Europa del segle XXI.
El dia 13 hi va haver mostres de suport a les persones imputades per haver complert amb el
mandat democràtic sorgit de les urnes convocats per l’ACM, conjuntament amb l’Associació de
Municipis per la Independència, l’Assemblea Nacional Catalana i l’Òmnium Cultural, i fent-nos
corresponsables de la celebració de la consulta del 9N.
En una situació inèdita, el mateix dia 13 el TSJC va emetre un comunicat sobre els actes de
suport en què manifestava que són "un atac directe i sense pal·liatius a la independència
judicial".
Per tot això abans esmentat es proposa al Ple de l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la
consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur
polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
Segon.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos
democràtics.

22

Tercer.- Denunciar la judicialització a la qual s'ha vist sotmès el procés polític que es viu a
Catalunya des del primer moment. A diferència de casos com l'escocès, en què la resposta a
un conflicte polític ha estat política, l'Estat espanyol ha respost únicament amb amenaces i
tribunals a qualsevol intent de consultar els catalans i catalanes sobre el futur polític del país.
Quart.- Considerar que el comunicat del TSJC és inacceptable, tant per l’intent de coaccionar
el lliure dret a manifestació de la ciutadania com per les afirmacions inexactes sobre els
objectius i els convocants de les concentracions.
Cinquè.- Reiterar que el dret a manifestació és irrenunciable i imprescindible per al bon
funcionament de qualsevol societat democràtica. Un dret que a les concentracions dels passats
dies 13 i 15 d’octubre es va exercir, com sempre, de manera cívica i pacífica.
Sisè.- Refermar el compromís d’aquesta corporació local amb el dret democràtic del poble de
Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
Setè.- Enviar aquest acord al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a la
Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-lo públic a través dels mitjans de comunicació.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Sr. Rispa. Com que jo no estic qualificat per jutjar, m'abstinc.
Sra. Buira.
Sr. Folguera.
Sr. Consola. Legalment ens vam presentar aquí com a CiU, nosaltres som convergents, ho
tenim clar, però legalment nosaltres hem de mantenir això fins que hagin passat aquest quatre
anys.
La Sra. Buira com a grup municipal de CIU donen totalment el seu suport al president Artur
Mas, a l’exvicepresidenta Joana Ortega i a la consellera Irene Rigau, per haver actuat en
defensa de la democràcia. Manifesten el seu total rebuig a la utilització partidista i de dubtosa
qualitat democràtica de les institucions judicials i els hi donen les gràcies als tres per la seva
ferma defensa de les llibertats democràtiques dels catalans i les catalanes, prioritzant-les
davant repercussions personals que els pot suposar que el poble català parli a través de les
urnes i desitgen que aquesta ferma voluntat que han demostrat serveixen de referent que
necessiten els catalans i les catalanes de quin es el seu objectiu, per tant estan d’acord.
El Sr. Folguera pregunta si realment es CIU o CDC.
El Sr. Consola com a grup es van presentar com a CIU.
Feta la votació:
A favor:
Abstenció:

10 (BM+CIU)
1 (PP)

9.-MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
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El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la
següent
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades
eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces
parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una
àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no
subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat
català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà,
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució
catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per
fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta
dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat
espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular
del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la
sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel
poble en referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest
procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i
pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una
participació oberta, activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els
mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets
fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol,
com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu
el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda
posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat
internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals
afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica
aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es
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garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i
d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial,
mentre duri aquesta situació.
2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne,
el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que
en processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats
familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el
desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars
afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el
cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació
d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos
de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a
l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut),
a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per
raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional
de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà
no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme
nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona
part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat
educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació,
avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els
preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les competències que
corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català
determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels
conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha
de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte
de les competències establertes en favor de les administracions catalanes i per
mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns
articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que
fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes
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impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos
internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu
dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en
matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets
fonamentals esmentats.
6. Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines
de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat
27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local,
promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la
Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control
del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.
7. Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el
futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions
Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim
nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit
pel Govern espanyol.
8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur
govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la
càrrega del deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i
manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus
d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els
concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant
l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i
eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat
que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una
revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i
contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la
màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc.
Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats
al pla de xoc social.
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Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern
ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables
de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels
interessos amb finalitats socials.”
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de
plantejaments amb la cambra catalana.
Per aquest motiu el grup municipal BM-AM i el grup municipal de Convergència, proposa al ple
de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell a la resolució
1/XI del Parlament de Catalunya.
SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
El Sr. Palau cedeix la paraula a la secretària.
Sra. Secretària. Demano la paraula per què és el meu deure com a secretària de l'Ajuntament
de Bell-lloc. Ja se us ha passat la resolució del Tribunal Constitucional on diu que suspèn la
resolució del Parlament de Catalunya i recorda que els poders públics hauran de respectar les
resolucions del TC i adverteix, bé ja teniu la còpia i jo només dic el que és la meva obligació de
dir abans d'aprovar o no la moció.
El Sr. Palau llegeix un escrit que li han passat des de l’Associació de Municipis per la
Independència:
“Sobre la moció de suport a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya a la seva sessió
de 9 de novembre de 2015.
La proposta de moció que es presenta a la consideració dels diversos ens locals no és res més
que una declaració del capteniment polític dels ens locals, en un moment determinat, sobre un
acord del Parlament de Catalunya, acord que en aquest punt es també una mera declaració
política.
Els ens locals no fan res més que pronunciar-se sobre aquest acord, sense afegir res a l’acord
parlamentari ni donar cap efecte jurídic a l’aprovació al marc local. De l’aprovació d’una moció
com aquesta no es deriva cap conseqüència jurídica (quelcom que, d’altra banda queda fora de
l’àmbit competencial dels ens locals), sinó que cal entendre-la com una manifestació de
l’autonomia local, recollida a l’article 140 de la vigent Constitució espanyola, en relació amb els
articles 23 i 29 del mateix text (dret de participació dels ciutadans en els afers públics i dret de
petició, respectivament).
En definitiva, la capacitat de pronunciar-se, sense efectes jurídics, sobre assumptes d’interès
general és una facultat que és pròpia dels ens local, i que troba empara en la legislació vigent.”
Es la moció que va aprovar el Parlament.
El Sr. Rispa no te res a dir.
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Sr. Consola. Estem d'acord amb la moció però la moció que va enviar l'ACM en el punt on diu
“els grups municipals de...” no a la vostra sinó a aquesta que tinc de l'ACM ens agradaria que hi
a més de posar BM-AM també i incloguéssiu CiU.
Sr. Palau. D'acord.
Sr. Consola. També vull presentar aquest document que és el que van presentar Junts pel Si i
la Cup a la mesa del parlament i que s'inclogués a l'acta.
Sr. Folguera. El que aprovem avi és el mateix més ampliat.
Sr. Consola. Aquí no el tenim.
Sr. Palau. Com que no el teniu?
Sr. Consola. El que aportem nosaltres no hi és.
Sr. ´Palau. Si, però és el mateix.
Sr. Consola. Ja però aquest és una còpia de l'original que van presentar al Parlament.
Sr. Folguera. Perdona Ramon, aquest és el definitiu o va ser la primera moció Ho dic per què
desprès els dos grups van presentar una ampliació més llarga i com que aquest veig que
només té dos fulls.
Sr. Consola. No ho sé. Jo voldria que s'integrés el document original i vull aprofitar per excusar
la secretària ja que entenc el papelon que estan obligats a fer, per tan entenc que la secretària
està aquí en un problema, l'hem de comprendre per què està en una posició... trobo correcte el
que ens ha llegit i està obligada a fer-ho. Per això jo voldria que s'inclogués l'original del que
van presentar els dos grups polítics.
Sr. Folguera. Busquem el definitiu
Sr. Consola. Doncs busquem el definitiu i l'incorporem
Sra. Buira. Farem constar que la presentem els dos grups
Sr. Folguera. Si, BM-AM i CiU.
Feta la votació:
A favor:
En contra:

10 (BM+CIU)
1 (PP)

10. Precs i Preguntes
Sr. Palau. Com sabeu no està inclòs en l'ordre del dia però passem ara als precs i preguntes.
Sr. Consola. Pregunta si el que surt al diari sobre el tema de la depuradora del polígon és
veritat. Que l'Ajuntament no la podia fer i que l'Ajuntament assumiria tot el manteniment.
Sr. Palau. La depuradora l'ha de fer l'Incasol
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Sr. Consola. Al diari diu que com que l'Ajuntament no pot fer la depuradora està negociant amb
l'Incasol qui a fa i que a mes a més assumirà el manteniment del polígon.
Sr. Palau. No és el missatge que es va donar, d'acord. El que es va dir és que l'Incasol tenia
l'obligació de fer la depuradora per què si no la feia l'Incasol l'Ajuntament no la podia fer.
L'obligació és de l'Incasol.

Sr. Consola. No és que no la pugui fer, és que no l'ha de fer. Està inclosa en el Pla Parcial i té
l'obligació de fer-la.
Sr. Palau. Aquest és el missatge que es va donar, si no s'ha transcrit així, no és cert.
Sr. Consola. D'acord, jo tenia aquest dubte per què com ja saps jo et vaig explicar que tot això
estava dins del conveni.
Sr. Palau El conveni si tot va bé es tancarà aviat. La intenció és tancar-lo el primer trimestre de
l'any que ve.
Sr. Consola. En el conveni queda clar que el manteniment l'ha de portar l'Incasol..
Sr. Palau. La societat que es crearia.
Sr. Consola. Exacte, l'entitat, que per això es va lluitar, per a que es crees aquesta entitat.
Desprès la depuradora és implícit per què és un Pla Parcial i té l'obligació de fer-ho com les
rotondes que ha de fer a l'autovia. L'Ajuntament aquí no té que assumir cap cost. Lo que passa
és que l'ajuntament ha de ser benefactor, i aquest és el problema que teníem amb l'Incasol, o
sigui per a que es poguessin instal·lar algunes empreses al polígon podien agafar aigua del
poble sempre i quan no es passés d'uns paràmetres. Jo no sé si això es manté o no.
Sr. Palau. És manté igual que al principi amb alguna millora.
Sr. Consola. Naltres si les coses continuen igual ens tindreu al costat per tancar el conveni.
Naltres sempre hem intentat separar entre la vessant del municipi i la vessant del polígon. Això
també ho sap la secretària que nosaltres creiem que el polígon és una eina de creixement
important del poble però si aquesta eina no es fa bé, també es pot engullir al poble per què la
despesa de manteniment és molt elevada. A part el tema del conveni és vital per poder
emprendre accions judicials contra l'Incasol.
Sr. palau. Doncs potser ja s'haguessin hagut d'emprendre per què tants anys sense fer la
depuradora, s'han columpiat una mica aquestos de l'Incasol.
Sr. Consola. Si i crec que encara és columpiaran per què l'Incasol són així. Per què l'Incasol
quan envies el missatger...quan ha tornat ja t'han canviat..
Sr. palau. Ara no n'enviem de missatger, ara hi anem nosaltres.
Sr. Consola. També hi anàvem nosaltres personalment, però és un dir. Quan ells te retornen
pues igual han passat 7 o 8 mesos.
Tenim un altre tema que vaig veure a la comissió de govern, un tema de les abelles, es a dir
nosaltres vam denegar la llicència de les abelles, 300 arnes, la vam denegar i t'explicaré la raó.
En una finca de la Diputació estem fent experiments amb les abelles pel tema mediambiental
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per deduir la mortalitat a que ve. Gràcies a aquesta relació vaig conèixer als de la universitat i
al president del gremi, al Josep Mª. Li vaig explicar i ell em va dir: ”home, 300 arnes això és una
màquina de matar”. Clar si el màxim són 80 arnes i és molt perillós i ha d'estar molt controlat,
300 arnes això és impensable, això no s'ha demanat mai. Per això li vam denegar, si que hem
vist que heu limitat 1km 80 i 80, però continuem pensant que això són moltes abelles en un
espai molt reduït, per tant en aquell moment aquestes abelles es volien ficar a dalt al Pla a prop
de la pineda on hi ha una activitat de gent que va als pins i sobretot de canalla que ja sabem
com són d'entremaliats que poden tirar una pedra en un eixam d'abelles i després pot passar lo
que pot passar. Entenem que això hauríeu de tenir una mica de cura per què estem parlant
d'insectes perillosos que poden picar i amb una capacitat de provocar dany important.
Sr. Palau. Te recordo que vosaltres vau denegar 600 arnes, 600 d'acord. La segona petició que
va entrar demanava 300.
Sr. Consola. Nosaltres també entenem que és exagerat.
Sr. Palau. Vam demanar informes tant a agricultura com al veterinari del Consell Comarcal com
a un altre tècnic i l'explicació de l'apicultor que ens ho ha demanat. 300 arnes és el màxim que
demana ell. També ens ha comentat que mai passarà de 200 però be entenem que si li donem
permís per 300 en podrà tenir 300. Això és secundari. La normativa sectorial dels apicultors
marca que només hi pot haver 1 arnal per cada hectàrea, 1 arnal són 80 arnes. El que vol dir
que al lloc on ho ha demanat només podrà tenir com a màxim 1 arnal, 80 arnes.
Sr. Consola. Independentment si no agafa altres camps.
Sr. palau. Si però hauran d'estar a més d'un quilometre. Un arnal ha de tenir un quilometre de
diàmetre i el següent també, el que vol dir que les arnes estaran a dos quilometres de
distància. Això ho hem de tenir en compte també. Segon, aquests arnals són transhumants, no
són fixes, es a dir no estan mai al mateix lloc. Tercer el que li demana Agricultura a aquest
senyor i a tots és que tingui les arnes empadronades en un lloc concret independentment que
desprès les tinguin a Ivars de Noguera, a Barbens o a un altre lloc. Per què com saps aquestos
arnals són per pol·linitzar i fer mel i ara és època de les flor als arbres i les porto allà i ara els
època de les flors allà i les porta allà. Agricultura exigeix a aquest tipus d'activitat que les tingo
empadronades en un lloc i Agricultura mateix els hi dona la categoria de transhumant i saben
que no hi estan mai aquí. Per què a més amés hi ha el limit aquest d'un arnal cada hectàrea.
Vam rebre tota aquesta informació i vam valorar en aquesta última junta de govern autoritzar
aquesta explotació.
Sr. Consola. Jo segueixo pensant el mateix.
Sr. Palau. La normativa et diu que has de senyalitzar el camí si està a menys de 25 metros.
Sr. Consola. La normativa amb les abelles és molt laxa. No està molt regulat el tema de la
abella.
Sr. Palau. Si que està regulat.
Sr. Consola. Pot estar regulada la distància però no fins als nivells dels porcs i no són tan
perillosos ni maten a ningú que per exemple les abelles.
Sr. Palau. No són tan perilloses a no ser que siguis al·lèrgic. També et pot matar un cacauet.
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Sr. Consola. Si et pique una abella no però si es desmadra un eixam és un perill. Jo el
problema que veig és, això és igual que les granges i les distàncies als pobles. Estan regulades
per la banda baixa, ara no me'n recordo si es a menys de 750 o 1000 metres no es poden fer
granges de més de 2500 porcs.
Sr. Palau. Però això és normativa municipal, cada poble té la seva distància.
Sr. Consola. Està regulat així. Ara et ve un senyor i et diu canvia-me-la per què jo ara vull fer
3500 i és un del poble i semble que l'estàs ajudant. Però aquest senyor es ven la granja i..., per
què quan passes de 2500 ja te la poden ficar fins a 10.000 i aquest senyor vostè l'autoritza.
Que passa si aquest senyor per circumstàncies de la vida se ven la granja i ve una fàbrica de
pinsos i et posa una fàbrica de fer pudor de 10.000 porcs al costat del poble i no la pots
paralitzar. Aquest senyor si vol ser transhumant que es tregui la llicència aquí i que se la tregui
en un altre poble allí on les porta. Aquest senyor ara li hem facilitat les coses, ara té un
passaport que pot anar atot arreu. De l'altra manera estava més limitat, s'havia de treure 80
arnes en un poble, en un altre i 80 en un altre allà on deu portar la transhumància que suposo
que deu anar sempre als mateixos llocs. Per què per posar-les t'han de donar permís
l'Ajuntament, els veïns i els propietaris dels trossos, per què suposo que deu tenir uns punts on
realment los hi estan donant. El problema és que si aquest senyor un diu és ven l'activitat i se la
queda un altre, ja té una llicència per 300 arnes i que llavors no se'ns tiri contra naltres. Jo
només dic això.
Sr. Palau. Sempre hi haurà la distància d'un arnal per hectàrea. No parlem ara dels tosinos,
que no sé quina relació hi hem trobat. És igual qui sigui l'amo del arnal, la normativa sectorial
estableix el límit aquest.
Sr. Consola. Des del desaigua La Plana fins a dalt al canal pots posar 300 arnes.
Sr. Palau. No home no.
Sr. Consola. Si, tu pots posar una barbaritat d'abelles, i tant.
Sr. Palau. 300 arnes són 4 arnals com a màxim i estem dient que han d'estar a 2 km.
Sr. Consola, per això et dic en poses un aquí una altre aquí i així.
Sr. Palau. I quants arnals hi ha que no estan empadronats al terme de bell-lloc i estan al terme
de Bell-lloc ara.
Sr. Consola. No. Jo que sàpiga no.
Sr. Palau. Que necessiten permís de l'Ajuntament? sols necessiten permís del pagès.
Sr. Consola. Que no estiguin al terme de Bell-lloc?
Sr. Palau. Abelles que no estiguin empadronades a Bell-lloc i que un pagès tingui al seu tros un
arnal
Sr. Consola. Una cosa és que no es facin bé les coses.
Sr. Palau. Si és transhumant no ha de demana permís
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Sr. Consola. aquest senyor ha de senyalitzar, ha de donar compte a l'Ajuntament que instal·le
les arnes pel que pugui passar, ha de presentar un seguro, és que les coses no funcionen així.
El problema de les abelles es que és un element complicat per què porte verí i pique...
Sr. Palau. Les estàs pintant com si fossin unes depredadores
Sr. Consola. Bé no cal anar gaire lluny, no sé si hi ha algun caçador a la sala, més d’un s’ha
degut trobar un susto amb un arna, més d’un. Pel que sigo, pel soroll del tiro, pel que sigo, hi
ha hagut de marxar corrents. Tots ho sabem el que és un niu d’avispes.
Sr. Palau. Però les vespes no són les abelles.
Sr. Consola. Les abelles són amb més volum. es que clar, 80 arnes, és que és molt 80 arnes.
Però bé, jo t’he fet la pregunta i ja me l’has contestat.
Sr. Palau. Jo te repeteixo que la normativa sectorial ho limita molt.
Sr. Consola. Bé depèn de l’Ajuntament si ho accepta o no. Naltres vam agafar la normativa i
patapam la vam denegar. Això és potestat de l’Ajuntament atorgar o denegar.
Sra. Romà. Per què en el moment que us va presentar aquest escrit ell sol·licitava 600 arnes.
Sr. Consola. Això és igual.
Sra. Romà. Això ho vam estudiar. És normal que ho denegéssiu per què 600 arnes és
impossible donar permís.
Sr. Consola. Amb aquell senyor jo hi havia parlat i li vaig dir 85 si, més no. Ho tenia molt clar.
Sra. Romà. En principi l’escrit que hi havia a l’Ajuntament era per 600 arnes, evidentment se li
va dir que no. Ara ha fet una altra petició amb uns altres compromisos.
Sra. Buira. Cadascú te el seu criteri.
Sr. Palau. La decisió s’ha pres per què ens hem assessorat i tots els tècnics han estat d’acord
amb això. No li hem donat l’autorització...
Sr. Consola. Al tanto, los informes que nosaltres teníem tots eren favorables, no hi havia cap
informe desfavorable. Ni de Medi Ambient ni d’Agricultura. Per què Agricultura no es va mullar.
Aquí l’únic que es va mullar va ser l’alcalde que ho va denegar. Ho va denegar.
Sra. Roma. I la tècnica del Consell Comarcal.
Sr. Consola. També favorable. En cap moment la tècnica del Consell Comarcal va dir que era
desfavorable.
Sra. Roma. No
Sr. Consola. No es va mullar, la tècnica del Consell en cap moment va dir que era
desfavorable.
Sra. Romà. No, és la única, dels demès cap.
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Sr. Palau. No vindrà ara d’un informe.
Sr. Consola. És igual. Una altra pregunta, també hem vist que a la Comissió de Govern volíeu
ficar un mercat al Polígon.
Sr. Palau. No, no volem ficar un mercat. Vam informar que va venir un senyor a plantejar la
possibilitat de muntar un mercat i li vam dir que fins que no fos propietat municipal no podíem
intervindre. I li vam dir que quan fos de propietat municipal ja ens hi posaríem en contacte i
estudiaríem la possibilitat.
Sr. Consola. Suposo que s’han d’aprovar ordenances i tot, no?
Sr. Palau. Si. L’ordenança del mercat setmanal no serveix i se n’ha d’aprovar una altra. Us en
enterareu per què hi ha tot aquest tràmit de modificació.
Sr. Consola. El meu parer és que al polígon en aquest moment el que hem d’intentar és que
s’hi ficon empreses no mercats, però bueno.
Sr. Palau. L’objectiu és treure’n rendibilitat
Sr. Consola. Si però jo...
Sr. Folguera. Aquest senyor va venir i primer va parlar de treure una rendibilitat de 4.000€ a la
setmana
Sr. Consola. Hi que hi venen allà?
Sr. Folguera. Desprès va vindre i ja no era tant.
Sr. Consola. Allavors si que potser ens hem equivocat.
Sr. Folguera. Ell va vindre i ens va dir:”porto 200 paradistes a 20€ cadascun i jo m’encarrego de
la neteja”. Però quan va tornar a vindre ni la meitat.
Sr. Consola. Aprofitant que ara parlaves te faig una pregunta. Al fronton, suposo que ara heu
muntat el sistema de les llums per què es pagui i tot això. Suposo que modificaràs l’ordenança
o deixarà la que hi havia.
Sr. Folguera. L’ordenança del frontó estava posada amb les piscines. De fet l’ordenança està a
punt faltava l’informe del tècnic, havia d’haver entrat avui però no ha arribat a temps. S’ha
col·locat el targeter i s’està calculant el que costarà jugar a frontó i els del Club Frontó tindran
les hores d’entreno gratuïtes, bueno, hem de calcular els passes ja que cada vegada que es
passi s’encendrà 1 hora i mitja o 1 hora 45 o dues hores, depenen del que vulguin ells i a partir
d’aquí serà la mateixa franja d’hora que utilitzarà la resta de gent. Per no consumir més que
ells. No hi ha res més. El problema, el targeter és algo antiquat, ha de funcionar amb el XP,
s’han de tenir dos ordinadors. De fet tu hauràs de comprar una targeta, qualsevol entitat o
persona, que és retornable i desprès carregar-la amb passes i al passar la targeta seran dues
hores. és igual si vas a jugar a futbol a frontó. De fet l’ordenança passarà al proper Ple. El que
farem serà separar les piscines ja que la mateix a ordenança era per les piscines i frontó.
Sr. Consola. Si, està correcte, està molt bé. Per tant ho trobem be.
Sr. Folguera. És algo que al final quan vam arribar nosaltres va arribar el targeter que vau
comprar vosaltres.
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Sr. Consola. Si, per què allí el problema que teníem és que s’estava utilitzant el frontó a les
nits, no eren gent del poble. Nosaltres hi havíem tingut alguna discussió. Si fossin del poble no
tenim res a dir per què al cap i a la fi també paguen els seus impostos. Però el que ve de Lleida
o no se d’on a jugar a Frontó i allí estàvem pagant 3.000€ de llum, home, al menos pagueu
algo o si no, no jugueu. Per tant perfecte, ho trobem perfecte.
No havent més assumptes que tractar l’Alcaldessa dona per acabada la sessió essent les vinti-dues hores i quaranta minuts, que com Secretari certifico.
Vist-i-plau
L’Alcalde

Secretaria interventora

Carles Palau Boté

Pilar Casanova Navarro
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