
06/18  -  ACTA  DEL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT  DE  BELL-LLOC  D’URGELL  SESSIÓ  
EXTRAORDINÀRIA DEL 30 de maig de 2018

Identificació de la sessió

Núm.: 06/2018 
Caràcter: Extraordinària 
Data: dimecres, 30 de maig de 2018
Horari: de les 21:00 a les 21:50 hores 
Lloc: Sala de Plens

A la  Sala  de Plens  de la  Casa Consistorial  de l’Ajuntament  de Bell-lloc d’Urgell,  essent  les  
vint-i-una hores del dia 30 de maig de 2018, es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit 
es relacionen, sota la presidència del  Sr. Alcalde, Carles Palau i Boté, per celebrar la sessió 
extraordinària del Ple de la Corporació.

Assistència i quòrum 

Assistents: 
Carles Palau Boté Alcalde, BM-AM
Rosa Mª Romà Navarro 1a Tinent d’Alcalde, BM-AM
David Folguera Casas 2n Tinent d’Alcalde, BM-AM 
Miquel Amorós Folguera Regidor, BM-AM 
Nadir Castells Gené Regidora, BM-AM
Ramon Cònsola Palau Regidor, CDC
Miquel Campàs Pla Regidor, CDC
Jaume Amorós Bonet Regidor, CDC
Rosa Mª Buira Castell Regidora, CDC
Brigit Jubillar Jové Regidora, CDC
Antonio Rispa Fàbrega Regidor, PPC 

Actua com a Secretària Interventora la Sra. Elena Bergés Martín 

Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que assisteixen 
onze dels onze regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els articles 46.2 
c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la  
Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
i 90 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

 
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts següents: 

Ordre del dia 

1. Expedient  170/2018.  Modificació  de  Crèdit  mitjançant  suplement  de  crèdit  i  crèdit 
extraordinari.
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Amb caràcter previ al desenvolupament de la sessió, l’Alcalde Sr. Carles Palau, comença el Ple 
d’avui  recordant que des de fa 225 dies tenim a la presó als dos líders de les associacions 
culturals que són en Jordi Sànchez i en Jordi Cuixar, ja fa 225 dies que estan a la presó, el 
vicepresident Oriol Junqueres i el conseller Joaquim Forn fa 209 dies que estan a la presó, els 
consellers Raul Romera, Josep Rull, Dolors Bassa i Jordi Turull ja en fa 100 dies, l’expresidenta 
del Parlament de Catalunya Carme Forcadell, fa 69 dies que està a presó, i a més a més la gent  
que  tenim  a  l’exili  que  són,  en  aquest  cas,  ja  fa  212  dies  que  tenim  a  l’exili  al  president 
Puigdemont i als consellers i conselleres Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluis Puig, 
a més a més fa 99 dies l’exdiputada Anna Gabriel i en fa 68 l’exdiputada Marta Rovira. Tots ells 
estan  patint  aquesta  situació  senzillament  per  permetre  que  el  poble  de  Catalunya  pogués 
expressar la seva veu i tirar endavant amb els seus anhels polítics i socials.

Desenvolupament de la sessió

PRIMER.-  APROVACIÓ  INICIAL,  SI  S’ESCAU,  DE  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT  DEL 
PRESSUPOST  PRORROGAT  PER  L’EXERCICI  2018  MITJANÇANT  CRÈDIT 
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT 

ANTECEDENTS

1. Per Provisió de l’Alcaldia de data 24 de maig de 2018 s’incoa l’expedient per modificar el  
pressupost mitjançant crèdit extraordinari i suplements de crèdit pels següents motius: Adquisició 
equips  per  a  processo  d’informació,  millores  en  la  xarxa  elèctrica  i  informàtica  (EPI),  cotxe 
brigada, mobiliari centre de dia, mobiliari urbà i maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.

2. La Memòria d’Alcaldia, en data 24 de maig de 2018, ha proposat les partides i els imports de  
les despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, per 
les quals no existeix crèdit pressupostari (crèdit extraordinari), així com per les quals el crèdit  
previst  és  insuficient  i  no  pot  ser  objecte  d’ampliació  (suplement  de  crèdit),  que  s’han  de 
modificar.

3. La secretària interventora municipal, en data 24 de maig de 2018, ha emès informe  favorable  
de modificació de crèdit, així com informe de l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, deute viu i regla de la despesa. 

FONAMENTS DE DRET

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i  
als articles 34 a 38 del RD 500/1990.

2.  Segons  la  normativa  d’hisendes  locals  i  el  RD  500/90,  quan  s'hagi  de  realitzar  alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no 
hi  hagi  crèdit,  o  sigui  insuficient  o  no  ampliable,  el  president  ha  d'ordenar  la  incoació  de 
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
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El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o 
baixes de crèdits  de despeses d'altres partides no compromeses del  pressupost  vigent,  les  
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.

3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim  
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per 
majoria simple.

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

Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les  
Bases de Règim Local  i  l’article 52.2.f)  del  Decret  Legislatiu 2/2003,  de 28 d’abril,  pel  qual  
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta Alcaldia proposa 
al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el següent ACORD: 

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018  del Pressupost 
prorrogat vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari, per un import de 4.000,00 €, d’acord amb 
el següent detall: 

Aplicació

Descripció
Crèdits 
inicials

Modificació 
de crèdit 
5/2018

Crèdits 
finals

Programa Econòmica  

4910 62601
Adquisició equips per a processos 
d'informació 0,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL 0,00 4.000,00 4.000,00

Segon.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018  del Pressupost 
prorrogat vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari, per un import de 11.000,00 €, d’acord  
amb el següent detall: 

Aplicació

Descripció
Crèdits 
inicials

Modificació 
de crèdit 
5/2018

Crèdits 
finals

Programa Econòmica  

1500 62401 Cotxe brigada 0,00 11.000,00 11.000,00

TOTAL 0,00 11.000,00 11.000,00
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Tercer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018  del Pressupost 
prorrogat vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari, per un import de 2.500,00 €, d’acord amb 
el següent detall: 

Aplicació

Descripció
Crèdits 
inicials

Modificació 
de crèdit 
5/2018

Crèdits 
finals

Programa Econòmica  

2310 62501 Mobiliari centre de dia 0,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL 0,00 2.500,00 2.500,00

Quart.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018  del Pressupost 
prorrogat vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari, per un import de 6.000,00 €, d’acord amb 
el següent detall: 

Aplicació

Descripció
Crèdits 
inicials

Modificació 
de crèdit 
5/2018

Crèdits 
finals

Programa Econòmica  

1500 62501 Mobiliari urbà 0,00 6.000,00 6.000,00

TOTAL 0,00 6.000,00 6.000,00

Cinquè.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2018  del Pressupost 
prorrogat vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari, per un import de 4.000,00 €, d’acord amb 
el següent detall: 

Aplicació

Descripció
Crèdits 
inicials

Modificació 
de crèdit 
5/2018

Crèdits 
finals

Programa Econòmica  

1500 63301
Maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge 0,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL 0,00 4.000,00 4.000,00

Sisè.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm.  5/2018  del Pressupost 
prorrogat vigent, en la modalitat de suplement de crèdit, per un import de 3.000,00 €, d’acord 
amb el següent detall: 

Aplicació

Descripció
Crèdits 
inicials

Modificació 
de crèdit 
4/2018

Modificació 
de crèdit 
5/2018

Crèdits 
finals

Programa Econòmica  
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4910 63601
Millores en la xarxa 
elèctrica i informàtica (EPI) 0,00 9.125,78 3.000,00 12.125,78

TOTAL 0,00 9.125,78 3.000,00 12.125,78

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

Aplicació

Descripció
Crèdits 
inicials

Modificació 
de crèdit 
3/2018

Modificació 
de crèdit 
5/2018

Crèdits 
finalsPrograma Econòmica

9200 12000
Retribucions bàsiques 
funcionaris A1 29.648,44 -11.200,00 -1.000,00 17.448,44

9200 12100
Retribucions complement 
destí funcionaris 24.211,32 0,00 -5.000,00 19.211,32

9200 12101
Retribucions complement 
específic funcionaris 50.024,96 0,00 -9.000,00 41.024,96

9120 16002
Seguretat social càrrecs 
electes 7.000,00 0,00 -1.000,00 6.000,00

9200 16000
Seguretat social personal 
funcionari 32.026,94 -3.633,63 -4.000,00 24.393,31

9200 16001
Seguretat social personal 
laboral 123.818,00 0,00 -10.500,00 113.318,00

TOTAL 266.729,66 -14.833,63 -30.500,00 221.396,03

Setè.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,  
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es 
presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.  

Intervencions

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Alcalde, Sr. Carles Palau, abans de començar a donar-vos les paraules, farem la votació dels 
punts per separat a no ser que estiguem d’acord en fer una votació conjunta i amb el mateix  
sentit  tot;  llavors  si  em  deixeu  un  moment  us  explico  una  mica  quin  tipus  d’actuacions  es 
finançaran en cada actuació.

La primera Adquisició equips per a processos d’informació de 4.000,00 €, aquesta ve donada 
perquè s’han espatllat quatre ordinadors de la incubadora, s’han hagut de substituir, a més a  
més, s’han canviat els discs durs dels ordinadors de l’aula d’informàtica de la incubadora per uns  
discs  durs  que  es  diuen  disc  dur  sòlid,  això  ens  ha  permet  tenir  més  velocitat,  el  tècnic 
informàtica ho va aconsellar, vam fer la prova i ha funcionat. I l’objectiu és que durant l’estiu, 
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aprofitant el període de vacances, es vagin canviant també els discs durs dels ordinadors dels 
treballadors d’aquí l’ajuntament per un disc sòlid.

La segona, el cotxe brigada, ja vam parlar un dia, també us he passat els preus de les diferents  
ofertes que tenim, com veureu hem marcat 11.000,00 € perquè he cregut convenient que avui 
decidim aquí  quins complements fiquem al  cotxe,  quins no fiquem per establir  un preu final.  
També hem de tenir en compte que haurem de sumar aquí, en aquesta inversió, el que costi 
retolar el cotxe, enganxar les pegatines...

Tercer, mobiliari centre de dia, la Fundació que ens està gestionant el centre de dia ja fa dies que 
ens demana, butaques ergonòmiques, perquè degut a l’augment d’usuaris, doncs segons quines 
hores del dia, van justos de butaques ergonòmiques i ens han demanat si els hi podíem facilitar 
unes quantes.

El quart, que és el mobiliari urbà, és per poder comprar bancs, papereres, tanques per tancar un 
parell de parcs infantils, si és que ens arriben aquests diners, com a mínim tancaríem un, això és 
per la partida de mobiliari urbà.

La de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge, és per poder disposar de, per poder comprar 
material que sigui necessari per la brigada, no material fungible, sinó material inventariable, com 
l’any passat, per exemple, vam comprar una moto serra, doncs aquest any si necessitem algun 
tipus de maquinària d’aquesta, doncs també.

Els 3.000,00 € és per suplementar la partida que ja es va aprovar l’any passat, a final d’any, per 
la millora en la xarxa elèctrica i informàtica d’aquí l’ajuntament, doncs s’han fet més millores de 
les previstes en el projecte, també és per finançar-ho.

I els recursos es treuen de les partides que hi ha aquí detallades.

Antonio, vols comentar alguna cosa?

Sr. Antonio Rispa, de comentar només comentar lo del cotxe, si teniu alguna idea de quin cotxe, 
jo seria partidari que portés aire condicionat; després he vist algun que portava enganxe, no sé si 
val la pena que ho porti o no.

Alcalde, Sr. Carles Palau, abans de pujar ho estàvem parlant, i pel que hem recordat durant tot 
l’any, només l’hem fet anar per la cavalcada de reis que arrosseguen el carro del carbó, i m’han 
dit que per això no s’ha de condicionar el fet de portar enganxe o no.

Sr. Antonio Rispa, per això ho dic jo, i després no sé si val la pena o no, ho haureu de mirar  
vosaltres, agafar una furgoneta o agafar un cotxe, teniu que passar la ITV dos anys abans i  
després cada sis mesos, i en canvi amb una furgoneta, perdó amb un turisme, no, fins als deu  
anys, no sé, si voleu pujar a algú, bueno, això és una cosa que heu de valorar vosaltres.

Alcalde, Sr. Carles Palau, també ho podem valorar aquí, per això hem portat els diferents preus.
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Sr. Antonio Rispa, no ho sé

Alcalde, Sr. Carles Palau, no ho tinc present, els preus que vam demanar eren tots de furgoneta 
o de turisme.

Sr. Antonio Rispa, hi ha poca diferència de preu, potser són 1.800,00 €, i el que us estalviareu us  
ho gastareu amb ITV.
 
Sr. Miquel Amorós, la idea de la furgoneta era també tenir un espai darrera.

Sr. Antonio Rispa, al cotxe si treus els seients també.

Sr.  Miquel  Amorós,  aquesta  furgoneta,  la  furgoneta,  aquestes  furgonetes  tenen  bastant  més 
espai, i a més a més, és un espai separat del que seria la cabina, nosaltres vam valorar això.

Sr. Antonio Rispa, segons la necessitat, però el que passa és que si voleu pujar a algú.

Sr. Miquel Amorós, el Suzuki per exemple, si que els seients de darrera estan inutilitzats al cap 
dels anys, però aquell espai a vegades també queda reduït perquè entre ser alt i tot.

Sr. Antonio Rispa, un cotxe d’aquests, per exemple un Dacia es pleguen els seients i queda el 
mateix espai.

Sr. David Folguera, no sé si es pot fer en aquests cotxes, el fet de comprar-ho com a turisme, la 
furgoneta comprar-la com a turisme.

Sr. Antonio Rispa, al matricular-la.

Sr. Ramon Cònsola, no, no, ha de portar, una cosa és furgoneta i l’altra turisme. Pots comprar 
una mixta i  llavors, la mixta et  permet portar personal i  no portar càrrega o et permet portar 
càrrega i no personal, això és mixta, però ens trobem amb el tema de la ITV que diu l’Antonio.

Sr. David Folguera, al cap de deu anys.

Sr. Ramon Cònsola, no deu anys, la furgoneta que es vol comprar amb vidres tapats, aquesta 
classe de furgoneta, són quatre anys sense ITV i a partir del quart, cada sis mesos ha de passar.

Sr. Miquel Amorós, el que s’ha de valorar és això, és que si es porta algun tipus d’escombraries a 
algun puesto, sembla que el cotxe al no estar separat, a vegades clar.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo més que això, a vegades ens trobem que enviem a l’agutzil a algun 
lloc i diu no ho puc fer perquè no m’hi cap, necessito anar a buscar la furgoneta grossa.

Sr. Antonio Rispa, el tenir una altra furgoneta, si algun dia heu de pujar algú, pel que sigui, si heu 
de carregar molt o que, no ho sé, això vosaltres mateixos.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, també hem de tenir en compte això que dius tu de la ITV que és  
important alhora de valorar-ho.

Vols comentar alguna cosa, més?

Sr. Antonio Rispa, no.

Alcalde, Sr. Carles Palau, gràcies; grup de Convergència?

Sra. Rosa Buira, ara que estàvem comentant  lo de les errades a la convocatòria de Ple, es 
suposa que l’apartat C de la convocatòria també és una errada, o potser ha canviat la normativa 
de que ara es pot fer precs i preguntes als plens extraordinaris, o ha sigut un retalla i enganxa de 
les altres convocatòries que s’ha colat per aquí enmig?

Alcalde, Sr. Carles Palau, doncs ha sigut un retalla i enganxa, perquè ni la B ni la C, haurien 
d’estar aquí. De fet el problema és que això ve...

Secretària Interventora, és un únic punt, això ja ve per defecte.

Sra. Rosa Buira, però els precs i preguntes per defecte no deu venir.

Alcalde,  Sr.  Carles  Palau,  la  plantilla  del  Gestiona  treu  això  directament.  Ho  preguntarem, 
parlarem amb els de Gestiona per si es pot treure.

Sra. Rosa Buira, perquè clar si queden aquí els precs i preguntes, com a punt de l’ordre del dia... 

Secretària  Interventora,  és  igual,  us  heu  de  fixar  que  hi  ha  el  punt,  que  és  l’expedient  de 
modificació de crèdit, que si veieu a les altres convocatòries, torna a reproduir si hi ha precs i 
preguntes i que hi ha dins de l’activitat de control i està amb guions que aquí no hi ha res. Vol dir  
que no hi ha ni activitat de control ni precs i preguntes.

Sra. Rosa Buira, és a dir, que el que mana són els guionets que tens aquí sota.

Secretària Interventora, el programa ho fa així.

Alcalde, Sr. Carles Palau, de totes maneres parlarem amb els de Espublico per a veure si hi ha 
alguna cosa a fer.

Sra. Rosa Buira, suposo que es podrà suprimir, d’alguna manera o altra, aquest apunt. Però bé, 
això és lo menys important. Ja ens ha semblat que era una errada.

En quan al Ple d’avui, nosaltres pensem que aquesta convocatòria de Ple, és una manca de 
planificació i poca organització de quan es convoquen les sessions del Ple i Miquel, em sap greu  
de tornar a insistir i amb aquestes coses que ja sé que no t’agraden, però la evidència no la  
poden negar, el passat dia nou de maig, vam fer una sessió de Ple, la sessió de Ple que fem 
cada mes amb un únic punt de l’ordre del dia, aprovar les festes locals, avui dia 30, han passat 
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vint dies, fem una altra sessió de Ple, aquesta extraordinària, també per aprovar un sol punt de 
l’ordre del dia, l’aprovació d’unes modificacions del pressupost, i a més es dona per suposat que  
aquesta modificació, que aquesta aprovació d’aquest punt, té una certa urgència, perquè no ens 
podem esperar catorze dies que tocarà la propera sessió de Ple del mes de juny. Creiem que 
amb una bona organització aquesta sessió ens la podíem estalviar, això suposaria un estalvi 
econòmic important per l’ajuntament i també un estalvi de tasques administratives, perquè no és 
el  mateix  fer  dos convocatòries i  dues  actes,  que una,  però bé,  com diem moltes  vegades,  
nosaltres pensem d’una manera i  l’equip de govern és al  que li  toca decidir,  encara que en 
aquest  cas, coneixen una mica l’equip de govern,  doncs ens dona per  suposar que aquesta 
decisió no s’ha pres de manera arbitraria, sinó que ha sigut, ha sigut plenament conscient, aquí 
no crec que ens expliquin els detalls de perquè s’ha pres aquesta decisió, segurament forma part 
de l’estratègia política.

Però bé, per nosaltres aquesta sessió continuem dient que no era necessària, entrant en el debat  
de la sessió, ja ens ha dit l’Alcalde, que disgregaríem els punts, era una de les peticions que 
podíem fer, perquè hi ha algunes modificacions que si estem d’acord, però hi ha algunes altres 
que voldríem més informació, estem d’acord en que és necessari que la brigada tingui un cotxe 
nou, totalment d’acord, però pensem que aquesta modificació ja es podia proposar al Ple passat, 
perquè ja fa més de vint dies que tenim problemes amb el cotxe de la brigada a l’ajuntament. Per  
tant no sé perquè s’ha convocat avui o s’ha inclòs a l’ordre del dia d’avui, i no es va incloure ja el  
dia 9, creiem que no podem consentir ni un dia més que l’agutzil de torn, o la persona de la  
brigada, volti pel Pla d’Urgell, amb una furgoneta de Bell-lloc que no hagi passat la ITV i tampoc 
podem consentir que l’agutzil hagi d’utilitzar el seu vehicle particular encara que li paguem el  
quilometratge, per tant, totalment d’acord en fer aquesta adquisició d’un vehicle i entenc, pel que 
heu comentat des de l’equip de govern, doncs que vau acceptar el suggeriment que us vam fer  
d’entrada, que havia de ser un vehicle nou, no cal que comprem un altre trasto vell, perquè ja 
tenim un, per tant comprem-ho nou, tingui més prestacions o menys, tingui més qualitat o menys, 
ja ens posarem d’acord, i a veure, i sinó penso que a qui us toca decidir més és a vosaltres, està 
clar que no em de comprar un vehicle de luxe, però tampoc un vehicle que no tingui ni  aire 
condicionat, com ha dit l’Antonio.

En referència a l’apartat tres, que és el mobiliari pel centre de dia, ja ens ha comentat l’Alcalde, 
que és el que s’hauria de comprar, pensem que en aquest cas, també, tot el que pugui millor la 
qualitat de vida dels usuaris del centre de dia, per nosaltres és una prioritat absoluta, per lo tant 
totalment d’acord en fer aquesta despesa.

Amb la resta de modificacions, tot i que el senyor Alcalde, ens ha explicat en aquests moments o 
ara al començar la sessió en que consistia o en que s’haurien de gastar aquests diners, creiem 
que ens agradaria tenir una informació més detallada, per tant demanem que ens faci arribar una 
relació de tot el que es pretén comprar, doncs mobiliari urbà, comprarem bancs, papereres i no  
sé que més, doncs com que això està tot valorat, ens agradaria tenir aquesta informació més  
acurada i detallada i una vegada la revisem, la valorarem, si necessitem més aclariments, els 
demanarem  al  tècnic  o  a  qui  faci  falta  i  al  proper  Ple  que  és  d’aquí  catorze  dies,  doncs 
segurament podrem ja votar en un sentit o en un altre.
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El que si pensem que hi ha una modificació que us heu descuidat, i que és una modificació per 
nosaltres  importantíssima,  que  serien  els  vestidors  del  camp de  futbol,  sabem que  aquests 
vestidors han d’estar fets al mes de setembre, vol dir que ens falten tres mesos, per tant aquesta 
modificació  també  era  urgent,  i  no  s’ha  inclòs  a  totes  aquestes  que  ens  presenteu  avui,  
normalment no és la primera vegada que sentiríem dir que no us deixem fer res, l’oposició estem 
aquí per posar pals a les rodes i no us deixem fe res, i ara resulta que hem de ser nosaltres els  
que insistim en  que es  faci  una  infraestructura  pel  nostre  poble,  una  infraestructura  que en 
aquests moments és totalment necessària, no ho diem nosaltres, sinó que ho diu la Federació de 
futbol  i que a més a més aquesta infraestructura beneficiaria principalment a l’equip local de 
futbol del nostre poble, perquè si no construïm així, resultarà que hauran de plegar, doncs que no 
hi ha ningú que vulgui que l’equip de futbol plegui, ara que el tenim arrelat una altra vegada, per  
tant  nosaltres, el  grup del  PDeCat considerem necessari  que quan es tornin a presentar les  
modificacions del pressupost, també s’inclogui la modificació per fer els vestidors al camp de 
futbol,  és a dir,  que avui  aprovarem la modificació segona i  tercera i  les altres les deixarien  
pendents de rebre més informació i al proper Ple les valoraríem.

Alcalde, Sr. Carles Palau, molt bé, moltes gràcies.

Sr. Miquel Campàs, em permets fer una...

Alcalde, Sr. Carles Palau, sí, sí.

Sr. Miquel Campàs, un aclariment, perquè ara ens has passat sobre dos vehicles més, sobre el  
Nissan aquest tinc poca informació, la quantitat de 11.000,00 € és tancada o hi podeu afegir  
alguna una mica més, si convingués, perquè si clar si tenim una partida, una modificació, que si  
ara ens portes un pressupost, per exemple de la Nissan de 15.000,00 € i es decidís llavors per  
aquest Nissan aquests 4.000,00 € es poden afegir.

Alcalde, Sr. Carles Palau, hem valorat en 11.000,00 € perquè hem anat a buscar el cotxe més 
barat, com estem obligats a buscar l’oferta més barata dins de les mateixes prestacions, i ho hem 
fet en base als dos pressupostos de Dacia de 9.500,00 € i de 10.800,00 €.

Sr. Miquel Campàs, jo crec que a vegades és buscar el més barat, però no potser el més adient, 
perquè aquest Nissan precisament, l’he vist una mica i té una bona caixa de càrrega, és bastant 
més gran,  però potser aquí  hi  podrien anar els  seients  de davant i  darrera i  la  capacitat  de 
càrrega és tant o més com els Dacia. Jo dic potser això de valorar aquest cotxe com que aquí no 
tenim totes les prestacions, si que estem d’acord que aquesta patida es modifiqui i vagi, però 
discutir sobre el tipus exacte del cotxe, potser ens podrien veure, té quatre rodes, té roda de 
recanvi,  té enganxe,  potser  no sé si  és factible per  explicar-nos  aquí  tots  ara,  senzillament.  
Estem d’acord, una, que els compra l‘ajuntament o a través de l’ACM.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no, els compra l’ajuntament directament, perquè l’ACM no té aquest 
format de vehicle, o té furgoneta gran o té tot terreny o té vehicles policials.

Sr. Miquel Campàs, el model NV de Nissan no el té l’ACM.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, el NV200 no ho sé, però tipus Dacia o tipus Peugeot, no el té.

Sr. Miquel Campàs, a mi em sembla que el model aquest de Nissan si que el té, per això t’ho  
estic dient. Em sembla que l’ACM el té. 

Alcalde,  Sr.  Carles Palau,  no t’ho puc assegurar,  perquè no ho he comprovat,  però el  tipus  
Renault i Dacia no els tenien.

Sr. Miquel Campàs, el Nissan l’he vist, no detalladament, és un vehicle com el Dacia, però amb 
algo més de caixa i més alt. 

Sr. Ramon Cònsola, però no gaire més, té més capacitat de càrrega, és un mixto.

Alcalde, Sr. Carles Palau, tens el preu del cotxe elèctric aquí. El últim de la Renault, vint-i pico mil 
euros.

Sr. Miquel Campàs, aquest el del Nissan també té l’opció d’elèctric, però es dispara una mica 
més. Jo més que res ho deia perquè aquest l’ACM el té i aleshores potser ja que som, paguem 
una quota de l’ACM amb la llum ja vam tenir avantatges, si recordeu, si que hi som a l’ACM, i em  
sembla que vau dir.

Alcalde, Sr. Carles Palau, el primer any que ho vam mirar anaven més cars, però aquest any 
2017, ja van ser més barats.

Sr. Miquel Campàs, jo més que res per discutir les característiques del vehicle, i mirar-nos-ho 
més  una  mica,  potser  aquest  Nissan,  la  partida  pressupostària  estem d’acord,  però  aquest  
vehicle, encara que siguin 4.000,00 € més potser si li donem més utilitat pel poble de Bell-lloc,  
senzillament, i potser a través de l’ACM el preu serà diferent.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no ho he comprovat, sincerament, com que m’ha arribat ahir o abans 
d’ahir això de la Nissan, no ho he mirat.

Sr. Miquel Amorós, lo de l’ACM ho vam estar mirant, i tot era furgonetes grans, de l’estil de la que 
tenim, el que passa és que aquest Nissan al ser una mica més gran.

Alcalde, Sr. Carles Palau, t’he de donar la raó perquè tinc la imatge d’haver mirat al web, no sé si  
és aquest model o és un altre model.

Sr. Miquel Amorós, la idea aquí era, vam estar pensant quin tipus de cotxe volíem utilitzar, veiem 
que el Suzuki els seients de darrera no estaven utilitzats, s’utilitzava més de càrrega i que és una 
mica limitat, a més a més aquest handicap que està, de que no està separat del cotxe, vam 
pensar, mira doncs, hauríem d’anar a buscar, això massa gran, i poder tenir una furgoneta, amb 
aquesta opció, una furgoneta o un traste.

Sr. Miquel Campàs, els vehicles tenen una càrrega pel que poden carregar, no poden més del  
compte, aquest té la capacitat, per mi a primera vista, parlo de memòria, és que aquest té més  
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capacitat de càrrega que els altres, per això, és l’únic que estic dient, valorar-ho, assentar-nos 
aquest setmana, perquè és precís el vehicle per l’ajuntament i pels agutzils i escola, té aquestes 
característiques, aquesta capacitat, si aneu a la Nissan o aneu a la Dacia, per la nostra part no hi  
haurà cap inconvenient per parlar.

Sra.  Rosa  Buira,  si  el  Nissan  aquest  entra  per  l’ACM  suposo  que  això  és  una  avantatge 
econòmic.

Sr. Miquel Campàs, per això ho deia.

Sra. Rosa Buira, pot sortir més econòmic.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ho buscaré, s’ha de comparar preus.

Sr. Miquel Campàs, jo ho deia per aquestes coses. La resta no, però aquest em consta que si.

Sr. Ramon Cònsola, una cosa que abans has parlat del tema de les valles dels parques, jo volia 
fer un suggeriment i abans de vallar els parques, crec que ho hauríeu de vigilar bastant, perquè  
els parques ja estaven vallats, i és més dolent el remei que la medicina. Perquè aquí es van 
vallar amb fusta, la fusta normalment l’acostumen a arrancar, i queden les llates, i els crios tenen 
la pell molt tendra, i només que rasquin amb una llata, queden rajats, per tant, abans de ficar  
valles als parques, mireu el que fiqueu, perquè després recau responsabilitat sobre l’ajuntament, 
i  ja sabem que la gent és jove, i  acostuma a fer gamberrades, aquí  a Bell-lloc de valles als 
parques no queden, van trencar les fustes, ens vam cansar de ficar claus i al final vam decidir 
deixar els pals, també entenc que les mares tenen la responsabilitat de vigilar els crios, aquesta 
és l’altra, que sinó ho hauríem de vallar tot, començant per casa nostra.

Sr. Miquel Campàs, i els parques ja estan separats de la via pública.

Sr. Ramon Cònsola, ara si dius, fiquem valles, si fiqueu valles, fiqueu-les amb condicions, per 
què després no deixeu una herència als que vinguin, una mica nefasta, en aquest aspecte.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo havia pensat, el plantejament inicial, és ficar metàl·liques o algun 
format que no fos, o d’un altre tipus de fusta.

Sr. Ramon Cònsola, jo demanaria, si fiqueu valla metàl·lica, amb una mica de disseny, que no fos 
un abeurador de patos, o un corral per corders, també tingueu en compte això.

Alcalde, Sr. Carles Palau, et faria una petita correcció, no tant sòls el jovent està per domesticar,  
sinó que algun adult que també està per domesticar.

Sr. Ramon Cònsola, de joves ho hem sigut tots, i quan dic tots, som tots, i tots dels 14 ó els 13 
fins als 18 tens una tendència, dels 18 al 25 tens una altra, amb tot, políticament, ideològicament,  
i llavors quan ja fas hipoteca i tens fills, les tendències et canvien.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, molt bé. Només un comentari Rosa, els vestidors del camp de futbol, 
estic d’acord amb tu, tenim als serveis tècnics treballant, dilluns vam anar a visitar el camp de 
futbol del Rosselló, perquè tenen uns vestidors d’una empresa prefabricats que també ho estan 
estudiant  els  tècnics  del  Consell  Comarcal,  i  abans d’apostar  per  una cosa o per  una altra, 
voldríem anar a tocar el material. Dilluns al matí vam estar al camp de futbol de Rosselló i vam 
estar mirant.

Després he parlat jo amb la federació i si que hem reconeixen que s’han de fer els vestidors, 
però la urgència aquesta de que si no estan fets al setembre no es podrà jugar al camp de futbol,  
em van dir que no, i més diu saben que hi ha aquesta predisposició no hi ha problemàtica de que  
la temporada que ve es pugui jugar tranquil·lament. Hi ha urgència, no vol dir excusa, però no hi  
ha aquest perill que el dia 1 de setembre no es pugui jugar al camp de futbol.

Sra. Rosa Buira, celebrem que realment estigueu sobre l’assumpte i que ho estigueu vetllant, si  
més a més us heu preocupat de constatar de que la federació no ens clausurarà el camp de 
futbol i no es deixarà Bell-lloc sense futbol doncs això és una bona noticia, però tot i així penso 
que ens hi hem de posar i ho hem de tirar endavant, no s’ha de quedar, com que s’han presentat  
aquestes modificacions, semblava que hi havia una certa urgència i no apareix res del camp de 
futbol, doncs home.

Alcalde, Sr. Carles Palau, els tècnics encara no ens han acabat, estan treballant en tres o quatre 
opcions per poder-les presentar, i quan ho tinguin ho faran.

Sr. David Folguera, jo vaig parlar amb ells, va dos o tres setmana, després del Ple, els hi vaig 
ensenyar  els  pressupostos  que teníem,  tres  diferents  mòduls,  un  altre contenidors,  però els 
tècnics també van valorar fer-ho amb obra, perquè al final els mòduls són mòduls, i per això 
dilluns el Carles va anar a Rosselló i els tècnics estan treballant en aquesta opció. Clar, això no 
és barat, i al final no és una modificació del pressupost, i potser haurem d’esperar a tancar el  
pressupost de l’any passat i fer una incorporació de romanent, 100.000,00 € no els treure’m del  
pressupost, si ens que ens acabem gastant 100.000,00 € del pressupost actual que tenim, per  
tant és el que haurem de valorar després, si incorporem de romanent o si fem, no sé. Però no 
valdran 30.000,00 € al final els vestidors, partint de la base que el que tenim ja puja 40.000,00 €,  
sense després comptar que haurem de ficar un desguaç nou, un no sé que nou, ficar la llum i tal, 
vull dir que valdrà calers.

Alcalde, Sr. Carles Palau, aquests de Roselló, per exemple, em sembla que em van dir que 
havien costat 60.000,00 € només l’estructura, però a part has de fer tu la llosa de formigó, i has  
de deixar les conduccions preparades i...

Sra. Rosa Buira, les conduccions, més o menys ja estan, no. Perquè ja existia.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si, però depèn d’on vulguis col·locar-ho.

Sra. Rosa Buira, i ho volen canviar de lloc, llavors s’ha de fer tot de nou.

Sr. David Folguera, si ho fiquem al mateix lloc, també hem de contar amb l’enderroc.
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Sr. Ramon Cònsola, és que allò s’ha d’enderrocar.

Sra. Rosa Buira, s’ha d’enderrocar igual.

Sr. Miquel Campàs, està tancat per un motiu.

Sr. David Folguera, els mòduls, per exemple, el  que deien els tècnics, es que hi caben, per  
exemple, on hi havia la pista de bitlles, els vestidors.

Sr. Ramon Cònsola, si home, però han de traslladar tots els serveis a l’altre cantó, els altres 
servies ja els pots enderrocar igual, jo penso que esteu fent un mal negoci.

Alcalde, Sr. Carles Palau, s’ha de fer accessibles, els vestidors.

Sr. Ramon Cònsola, no ho són els que hi ha ara.

Sr. David Folguera, depèn.

Alcalde, Sr. Carles Palau, qui accedeixi no podrà accedir.

Sr. Ramon Cònsola, perquè. Perquè no juguen en cadira de rodes la gent.

Alcalde, Sr. Carles Palau, però pot venir un entrenador o un tècnic amb cadira de rodes, els  
lavabos s’han de fer accessibles, això és una cosa quan tinguem les diferents propostes s’haurà 
de discutir.

Sr. David Folguera, ara el que s’està fent és valorar tot això.

Sr. Ramon Cònsola, si ara ens fiquem a ficar els vestidors a nivell del camp, tenim un problema a 
l’entrada al camp de futbol.

Sr. David Folguera, l’entrada s’haurà de desplaçar.

Sr. Ramon Cònsola, que ja ho tenim ara, el camp de futbol ja no és accessible ara. Fiqueus com 
vulgueu, a partir d’aquí, és que ho hem de fer tot accessible, val hem de començar des de fora al 
carrer i anar pujant.

Sr. David Folguera, si arregles el carrer que baixa fins a les escoles, ja ho fas accessible.

Sr. Ramon Cònsola, no sé perquè des de l’entrada de la punta d’allà baix, diem del gol nord, fins  
a les casetes tampoc és accessible per una persona minusvàlida.

Sr. David Folguera, això és el que s’està mirant.
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Sr. Ramon Cònsola, si convé es fica un ascensor. Però jo em refereixo que canviar les casetes 
de lloc, no justifica l’accés, això primera, segona deixem un mort allí que és un perill, penso que  
s’està fent un mal negoci, i tercera tal com diu la Rosa no té sentit que amb un lloc que tens tots 
els serveis acreditats, desplacis a l’altre cantó per no se que, perquè al final s’han d’acabar tirant  
les casetes, si aquelles casetes no s’han de fer anar, s’han de tirar al terra, ja només per imatge.

Alcalde, Sr. Carles Palau, en això estem d’acord, al 2016 ho portàvem al pressupost i no ho vam 
poder fer. Estem d’acord que s’ha de tirar a terra.

Sr. Miquel Campàs, al puesto de les bitlles ficar les casetes, no hi ha arbres allí també, s’haurien 
de tallar.

Alcalde, Sr. Carles Palau, depèn de les mides, quan tinguem les midem veurem, com a molt  
s’haurà de tallar alguna rama, potser d’aquell gros de la cantonada.

Sr. Ramon Cònsola, ojo, a carregar-vos els arbres.

Sr. Miquel Campàs, ojo.

Sr. David Folguera, jo també soc del parer que s’han de tirar i fer-les al mateix lloc.

Sr. Miquel Campàs, quins serveis tècnics us estan fent les propostes?

Alcalde, Sr. Carles Palau, els del poble.

Sr. Miquel Campàs, el Josep.

Sr. Ramon Cònsola, i nosaltres no som els que portem la bandera ecològica, però...

Alcalde,  Sr. Carles Palau, si hi ha un arbre que posa en perill la casa del davant, s’haurà de  
tallar.

Sr. Ramon Cònsola, sí, però tallar un arbre, tallar-lo per ficar una casa.

Alcalde, Sr. Carles Palau, però si no ho sabem, no fiquem la vena abans que la ferida. Primer  
mirem la mida i després sabrem si.

Sr. Ramon Cònsola, Carles, amb lo curt que sé de metros, i ara mentalment, coneixent el camp 
de futbol, la distància que ha d’haver a la valla que s’ha de deixar per la gent, lo normal és que 
vagin aquells arbres a terra, sinó allí no hi cap res, perquè sinó no hi cabran a dins als vestidors, 
això està clar. Que van els arbres al terra segur. I sempre estem igual, vosaltres sou els que heu 
d’acabar decidint, perquè al final sereu els gestors de tot això.

Alcalde, Sr. Carles Palau, nosaltres no decidirem, decideix el Ple.

Sr. Ramon Cònsola, no, no.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, nosaltres decidirem.

Sr. Ramon Cònsola, no t’equivoquis.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no m’equivoco.

Sr. Ramon Cònsola, el Ple no decidirà, no vulgueu vendre fum. No venguis fum ara. No fem 
d’encantadors de serps.

Sr. David Folguera, jo crec.

Sr. Ramon Cònsola, perdona, que no estem encantant cap serp aquí.

Alcalde, Carles Palau, qui votarà l’aprovació del projecte, el Ple.

Sr. Ramon Cònsola, no, no. Això del projecte depèn de que com sigui el projecte.

Alcalde, Carles Palau, per això. Qui votarà el Ple, és això, el que vull dir jo. La modificació del  
pressupost i el projecte el votarà el Ple. Per lo tant, això és el que dic jo, que la decisió final és  
del Ple.

Sr. Ramon Cònsola, sí. Bueno, depèn del projecte que presenteu. Perquè segons quin projecte, 
el pots aprovar tu.

Alcalde, Carles Palau, però primer he de tenir la partida aprovada.

Sr. Ramon Cònsola, nosaltres podem modificar la partida, té la podem modificar, i després tu 
pots aprovar el projecte.

Alcalde, Carles Palau, correcte.

Sr. Ramon Cònsola, perquè depèn de l’import el pots aprovar tu com alcalde. Això d’aquí és el  
mateix.

Alcalde, Carles Palau, lo lògic serà aportar el projecte i la modificació, tot junt.

Sr. Ramon Cònsola, això d’aquí és com la furgoneta, l’heu d’acabar comprant vosaltres, nosaltres 
et diem el que hi ha, t’hem avisat i el que hi ha, l’únic que no permetrem nosaltres és que es talli  
cap arbre, això no ho permetrem. Perquè nosaltres no portem la bandera d’ecologistes, i som els  
únics, i  això ho dic per activa i  per passiva, l’únic equip de govern que ha plantat arbres en 
aquest poble, ha sigut el nostre, i l’únic que els ha deixat morir sou vosaltres, això ho he dit per 
activa i per passiva, i torno a repetir, per lo tant, no ho permetrem. I si nosaltres us hem de donar 
suport els arbres els heu de tenir en compte, ho dic perquè jo entenc que un pi, tarda molts anys 
per ser arbre, molts, i és molt fàcil carregar-te’l en un moment. Ara darrera de casa meva, us heu  
carregat un, jo no sé perquè.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, perquè posava en perill la casa del davant.

Sr. Ramon Cònsola, aquell pi no posava en perill res, res, absolutament res.

Alcalde, Sr. Carles Palau, doncs hi havia queixa dels veïns, de que tenien por.

Sr. Ramon Cònsola, i després, pues s’ha d’anar a mirar, i després hi ha unes coses que es diuen  
forquilles que n’hi ha a molts pobles, que es fica un puntal i el pi no cau, però aquell pi amb la  
soca que tenia no posava en perill res, i a part es podia apuntar, que no calgui apuntalar-lo, eh, 
que potser hi ha d’altres al poble, que s’haurien d’apuntalar i no els esteu vigilant, vale. Al jardí 
del carrer Sant Jordi, hi havia un avet blau, que el vam treure de sector nord-est, perquè s’havia 
de treure per fer el pas asfaltat, el vau deixar morir, es va treure un avet blau, un avet blau eh.

Alcalde, Sr. Carles Palau, a la Plaça Sant Jordi.

Sr. Ramon Cònsola, sí, un avet blau, es va morir.

Alcalde, Sr. Carles Palau, es va morir, o potser es va morir de trasplantar-lo, jo que sé...

Sr. Ramon Cònsola, estava viu.

Alcalde, Sr. Carles Palau, es que ara sembla que nosaltres anem amb el matxet, matant arbres 
en aquest poble.

Sr. Ramon Cònsola, no, perquè normalment els arbres no es maten amb matxet, se maten per 
maltractament.

Alcalde, Sr. Carles Palau, o per plantar-los on no toca.

Sr. Ramon Cònsola, ah, claro.

Alcalde, Sr. Carles Palau, per plantar-los on no toca.

Sr. Ramon Cònsola, deu ser això, és culpa nostra que vam plantar un arbre.

Sr. Miquel Amorós, el que li va passar a aquell arbre, és que va tenir una plaga de fongs, que és  
el mateix que van tenir el arbres que estaven plantats a les jardineres de la plaça de l’Església.

Sr. Ramon Cònsola, de la plaça?

Sr. Miquel Amorós, de la plaça de l’Església. Que hi havia quatre en unes jardineres, i va haver  
un fong que va ser a bastant llocs, com a les coníferes, els pins, els avets i aquestes coses que 
va afectar.

Sr. David Folguera, també n’hi ha en altres llocs que van estar afectats.
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Sr. Ramon Cònsola, si jo no em queixo de que aquest s’hagi mort, jo em queixo que no heu ficat 
cap més. Allí hi ha el clot de l’arbre, a veure es va morir, segurament, perquè aquest fong ve 
perquè te massa aigua, si tu li talles l’aigua, hi ha vegades que el recuperes, a les coníferes, si tu 
et passes d’excés de reg acostuma a passar això, i allí, però és igual, és mor aquest arbre i es  
pot plantar una alzina, o es pot plantar jo que sé un ametller. Bueno és igual deixem-ho estar.

Alcalde, Sr. Carles Palau, centrem-nos.

Sr.  Miquel  Campàs, sobre el  que diu el  Ramon,  que els  veïns  s’han queixat,  i  lo  millor  era 
tallar-lo, com has comentat,  te’ns algun informe d’algun tècnic si era favorable a tallar-lo o a 
recupera’l com ha dit el Ramon?

Alcalde, Sr. Carles Palau, no, decisió meva, vaig anar allà, vaig veure que estava molt tort, i per  
evitar mal a ningú, doncs tallar-lo.

Sr. Ramon Cònsola, felicitats.

Sr. Miquel Campàs, és que no, deia potser hi ha algun informe tècnic.

Alcalde, Sr. Carles Palau, el va plantar l’ajuntament aquell pi.

Sr. Ramon Cònsola, no el va plantar el Plaza, però que té que veure això, encara li hauríem 
d’agrair que plantés un arbre, perquè per aquesta regla de tres, anem serrant els arbres per tot  
arreu i llavors ens omplirem la boca d’ecologisme.

Alcalde,  Sr.  Carles  Palau,  m’acabes  de  dir  ara  fa  un  moment  que  és  la  responsabilitat  de 
l’ajuntament de segons quines valles posem, i ara jo et dic la responsabilitat de l’ajuntament si  
cau un arbre.

Sr. Ramon Cònsola, però a veure, jo t’estic parlant que per fer un pi hi ha un temps.

Alcalde, Sr. Carles Palau, fem una cosa, rematem el Ple, perquè no és un Ple sobre pins.

Sr. Ramon Cònsola, no ho porteu vosaltres el Ple, doncs nosaltres també ho portarem.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ho portarem quan hi hagi precs i preguntes.

Sr. Ramon Cònsola, perfecte, ho trobo molt bé. 

Alcalde, Sr. Carles Palau, a veure si ho he entès bé, si us sembla bé, votem conjuntament el punt  
dos i tres.

Sr. Miquel Campàs, sí, segon i tercer.

Alcalde, Sr. Carles Palau, segon i tercer el votem junt. 
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Sr. Miquel Campàs, per nosaltres si.

Alcalde, Sr. Carles Palau, i la resta ho votem junt.

Sr. Miquel Campàs, correcte.

Alcalde, Sr. Carles Palau, per no tenir que votar sis vegades, només en votarem una.

Secretària Interventora, una cosa, una puntualització, el cotxe de la brigada, si resulta que és  
més tindrem un problema, no hi haurà consignació pressupostària.

Sr. Ramon Cònsola, és el que diu el Miquel, això ho ha aportat el Miquel.

Secretària Interventora, si es vol comprar per l’ACM i resulta que puja més de 11.000,00 € no el  
podrem comprar igualment.

Alcalde, Sr. Carles Palau, fent una modificació.

Sr. Ramon Cònsola, la partida només es pot modificar una vegada.

Secretària Interventora, no té sentit, perquè hi ha presa, no el podem comprar ja demà perquè no 
tindrem consignació pressupostària suficient.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo es que havíem treballat amb la hipòtesi aquesta, podem discutir si li 
posem aire o no.

Sr. Ramon Cònsola, sou vosaltres. Ha de portar aire condicionat, que menys que això.

Sr. Miquel Campàs, jo m’he basat amb l’informe que m’has donat ara, si ja teníeu predisposat a 
compra aquest Dacia de 11.000,00 € no cal que ens portos ara aquest de 15.000,00 €.

Alcalde,  Sr. Carles Palau,  jo ho he fet  perquè vegeu que hem consultat  diferents  marques i  
models i preus.

Sr. Miquel Campàs, si estic d’acord.

Sr. Ramon Cònsola, però si ja ho teníeu fet.

Sra. Rosa Buira, si teniu un impediment pressupostari no cal buscar.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si decidim entre tots comprem l’altre, doncs comprem l’altre.

Sr.  Miquel  Campàs, jo et  dic,  decidim-ho,  però no aquí.  Aquí  podem fer  el  canvi  de partida 
pressupostària, el canvi si, però decidir el cotxe no, perquè a algú li pot agradar blanc, l’altre 
fotem-lo blau, fotem-lo amb quatre rodes.
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Sra. Brigit Jubillar, groc.

Sr. Miquel Campàs, groc, amb cinc rodes.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no em donis idees, perdona.

Sr. Miquel Campàs, estic dient senzillament, les especificacions del vehicle, no discutir-lo al Ple, 
quan ens assentem a baix, demà o dilluns o dimarts, anem, ara si aportàveu Dacia com a vehicle 
per adquirir i porteu aquesta partida pressupostària, vale endavant. Jo només deia aquest canvi  
que em semblava que aquest Nissan NV200 entra dins de l’ACM i potser.

Sr. David Folguera, a l’ACM és el 300.

Sr. Miquel Campàs, no. El 300 és un i el 200 també, perquè el 300 és un tipo vehicle que és 
furgoneta, em sembla, parlo de memòria, que m’ho han donat ara.

Sr. Ramon Cònsola, vosaltres sou l’equip de govern, i a que ho teniu clar, i ens dieu a nosaltres 
que us votem una partida de 11.000,00 €, nosaltres només us diem mira és millor potser que 
compreu aquest i que us estiréssiu una mica més, vosaltres dieu que amb aquest ja n’hi ha prou, 
perfecte, ja està.

Sr. Miquel Campàs, a veure.

Sr. Ramon Cònsola, l’únic que us demanem és que porti aire condicionat i la radio, que és el més 
bàsic avui en dia. Ara si dieu que aquest cotxe no porta ni radio ni aire condicionat, dieu ara  
perquè no us votarem la partida. Així de fàcil. Ho heu de mirar vosaltres el catàleg.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo per exemple lo de l’enganxe, com l’Antonio.

Sr. Antonio Rispa, si hi és en aquest preu.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ni fu ni fa, ara pues parlem del resto de complements.

Sr. Ramon Cònsola, no. A veure porta aire condicionat?

Alcalde, Sr. Carles Palau, si.

Sr. Ramon Cònsola, porta radio?

Alcalde, Sr. Carles Palau, si diem que en porti, en portarà.

Sr. Ramon Cònsola, per nosaltres entenem que serà un cotxe que serà calós per l’ajuntament, 
vale, però al final l’acabeu comprant vosaltres, i us aprovem la partida perquè compreu i acabem 
amb el problema, perquè també diré una cosa, hem de donar gràcies a l’agutzil, si que li pagueu 
el quilometratge a l’agutzil, li hem de donar moltes gràcies a l’agutzil, perquè si té una castanya 
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amb el seu cotxe, l’ajuntament no li pot pagar, si té un accident amb el seu cotxe i el xafa, s’ho  
haurà de pagar de la seva butxaca, el poble li ha d’estar agraït, perquè jo si fos d’ell no l’hagués 
ficat, jo ficava el meu quan era alcalde, però era conscient del que estava fent i sabia que si tenia  
un accident, el poble no m’ho podia pagar, perquè estava cobrant uns quilòmetres, per tant, el  
poble no ho pot pagar, ara per acabar el problema que té, acabem-ho, si és més bo o menys bo, 
més dolent o menys, no ho sé...

Sr. Miquel Campàs, quin heu decidit al final?

Sra. Rosa Buira, siguem conscients del que ens ha dit la secretària, que aquesta partida és de 
11.000,00 € i que a partir d’aquí ja no podem fer més canvis.

Alcalde, Sr. Carles Palau, el Dacia més complert que tenim, aquest d’aquí, 10.800,00 €.

Sra. Rosa Buira, no és així Elena?

Alcalde, Sr. Carles Palau, ens hi entra, d’aquí hem de restar lo de l’enganxe, i eleva-lunes elèctric  
i alguna altra cosa més, i retrovisors elèctrics també es pot treure.

Sr. Miquel Campàs, llavors heu decidit per aquest el de 10.881,71 €, cap problema.

Sr. David Folguera, potser quan el vas a comprar et fiquen més coses.

Sra. Brigit Jubillar, jo l’enganxe no el trauria.

Alcalde, Sr. Carles Palau, sempre es pot posar després.

Sr. Antonio Rispa, després no el posaràs, perquè s’ha d’homologar, un certificat i val molt més del 
que et costa ara.

Sr. Ramon Cònsola, V., quant et va costar a tu el cotxe?

Es produeix una intervenció d’una persona del públic: ara no ho sé, fa temps.

Sr. Miquel Campàs, fa molt temps, ara s’haurà modificat.

Es produeix una intervenció d’una persona del públic: amb IVA onze i pico.

Sr. Ramon Cònsola, el seu és amb passatgers, és mixt.

Es produeix una intervenció d’una persona del públic: i l’enganxe si s’apreta una mica també li  
ficaran.

Alcalde,  Sr. Carles Palau, aquí  encara s’ha de regatejar una mica. Val passem a la votació, 
quedem d’acord que es votarà el punt dos i tres i després votarem la resta de punts.
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Votacions

Es sotmet a votació la proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit dels apartats dos i 
tres, aquesta es aprovada per unanimitat dels membres assistents de la corporació.

Vots a favor:

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

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

1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

Es sotmet a votació la proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit dels apartats un,  
quatre,  cinc  i  sis, aquesta es  rebutjada per  majoria  absoluta  dels  membres  assistents  de la 
corporació.

Vots a favor:

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

Vots en contra:

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

1 Grup Municipal de PP, Sr. Antonio Rispa.

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

Vist i plau
L’Alcalde Secretària interventora 
Carles Palau Boté Elena Bergés Martín

(aquest document està signat electrònicament) 

22


	FONAMENTS DE DRET

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell
	2018-06-18T09:20:34+0200
	Bell-lloc d'Urgell
	CPISR-1 C ELENA BERGES MARTIN
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell
	2018-06-15T08:17:14+0200
	Bell-lloc d'Urgell
	CPISR-1 C CARLES ALBERT PALAU BOTE
	Ho accepto




