
05/18 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 9 de maig de 2018

Identificació de la sessió

Núm.: 05/2018 
Caràcter: Ordinària 
Data: dimecres, 9 de maig de 2018
Horari: de les 21:00 a les 22:04 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 9 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 
ordinària 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. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior de data 11/04/2018.

2. Expedient 71/2018. Aprovació dies de festes locals per l’any 2019. 

3. Donar compte dels decrets i dels acords de Junta de Govern Local.
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4. Donar compte de les rendicions trimestrals (1r Trimestre 2018) al Ministeri d’Hisenda i 
Funció Pública.

5. Mocions.

6. Precs i preguntes.

Amb caràcter previ al desenvolupament de la sessió, l’Alcalde Sr. Carles Palau, comença el Ple 
d’avui recordant la situació anòmala que està vivint el nostre país, una situació de vulneració dels 
drets bàsics democràtics per part de l’estat espanyol i de tota la seva maquinària repressiva, vull  
recordar que ja fa 204 dies que en Jordi Sànchez i en Jordi Cuixart estan a la presó, ja fa 188 
dies que el vicepresident Junqueres i el conseller Forn també estan a la presó, avui ja fa 80 dies  
que els conselles Romeva, Rull, Bassa i Turull també estan a la presó i finalment fa 48 dies que 
la presidenta del Parlament la senyora Forcadell també està a la presó, a més a més, no vull  
oblidar-me a la gent que tenim a l’exili i concretament els 191 dies que fa que són a l’exili el  
president Puigdemont i els consellers Ponsetí, Serret, Puig i Comin, també vull recordar que el 
president Puigdemont s’ha passat uns quarts dies a la presó a Alemanya. L’exdiputada Anna 
Gabriel també fa 78 dies que és a l’exili i l’exdiputada Marta Rovira fa 47 dies que és a l’exili.  
Crec que no hem d’oblidar que tenim tota aquesta gent que ha posat en risc la seva llibertat com 
les  seves  persones  i  la  seva  integritat  pel  projecte  de  país  que  va  sortir  de  les  urnes 
democràticament a les darreres eleccions i això ha de quedar ben clar, i al referèndum de l’1 
d’octubre.

Desenvolupament de la sessió

PRIMER. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES ANTERIORS.

Atès que d’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova 
el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, les actes s’hauran de sotmetre a 
votació en la sessió ordinària següent.

Atès  que s’han dut  a  terme,  el  Ple Ordinari  del  11/04/2018,  i  resta  pendent  per  a  la  seva 
aprovació.

Vist l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la  
llei municipal i de règim local de Catalunya.

Per tot això, es proposa al Ple i aquest adopta el següent ACORD:

Primer.- Aprovar l’acta del Ple Ordinari de 11/04/2018.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

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

Sr. Antonio Rispa, no.

Alcalde, Sr. Carles Palau, molt bé. Grup de Convergència?
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Sr. Miquel Campàs, si em permet en el ple que acaba de citar vostè a la pàgina 13, els hi dono  
una còpia, per vostè i per la secretària, que està marcat aquí en “fosforito”, per dir-ho així, hi ha  
una frase, i la frase que està escrita “hi vaig fer un tracte a mida” i al vídeo surt “van fer un tracte”, 
no li  va  fer  el  senyor  Alcalde,  que era el  Sr.  Ramon Cònsola,  sinó que li  van fer  a aquella 
empresa que parla el punt aquest.

Alcalde, Sr. Carles Palau, em pots dictar el que voleu que consti?

Sr. Miquel Campàs, “li van” senzillament aquí diu “li vaig fer” i no “li van fer”,  el senyor Cònsola ni 
en aquell moment ni cap vegada ha fet actes.

Alcalde, Sr. Carles Palau, feu referència a l’ajuntament.

Sr. Miquel Campàs, correcte, ni en aquell moment ni mai havia fet un traje a mida a ningú.

Alcalde, Sr. Carles Palau, a l’Ajuntament de Lleida, encara no tenim influència. 

Sr. Miquel Campàs, i després uns paràgrafs una mica més avall també diu “perquè jo vaig unes 
negociacions” i  hauria  de  dir  “vaig  fer  unes  negociacions”,  és  a  la  pàgina  13  sinó  recordo 
malament.
Després mirant el vídeo d’aquest Ple, a les 2 hores, 32 minuts, 50 segons, que està parlant el 
senyor David es para tot i salta unes pàgines, es salten tots els decrets que s’havien presentat, la  
moció per establir un sistema públic, que és curiós que l’havia presentat el PDeCat, salta també 
la moció que havia presentat el PDeCat i el PPC, modificació per atendre les necessitats del Club 
de Futbol, tot això es salta, aleshores ens trobem de que al final recuperem el vídeo a precs i  
preguntes, al final de precs i preguntes, però abans vostè com que s’ha acabat precs i preguntes,  
tanca el vídeo, vostè senyor alcalde, tanca el vídeo i es quan es reincorpora a la última paraula 
que ha dit el senyor David Folguera; llavors per tant, la gent del públic, normalment, que veu el 
vídeo, si vostè ja el tanca, lo normal és que tothom tanqui el vídeo i s’ha acabat.

Alcalde, Sr. Carles Palau, home si veus que encara falten uns minuts de vídeo...

Sr. Miquel Campàs, si bueno, però vostè el tanca, tenim un parèntesis de deu pàgines que estan 
mal posades,  no sabem el  perquè,  però estic veient  que és curiós que se’ns agafa les dos 
mocions que vam fer nosaltres per la gent gran i pel futbol, m’agradaria que es pogués rectificar i  
està mal posat.

Alcalde, Sr. Carles Palau, està desordenat.

Sr. Miquel Campàs, no entenem que vostè tanca el vídeo.

Alcalde,  Sr.  Carles  Palau,  una  cosa,  parlo  amb  el  tècnic  i  que  torni  a  muntar  el  vídeo 
correctament.

Sr. Miquel Campàs, exacte. Jo ho dic perquè suposo que no és manipulació del vídeo, perquè a 
l’altre Ple ja em vaig queixar també que hi havia el mateix vídeo en dues parts, si és un problema 
del vídeo jo crec que ja portem dos mesos.

Sr. Miquel Amorós, l’altre vídeo va quedar tallat, i el que passa és que anava junt, va quedar tallat  
però desmuntat.

Sr. Miquel Campàs, em crida la curiositat, i ho tinc que dir.

Sr. David Folguera, jo no sabia que havia passat això.
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Sr. Miquel Campàs, no mires el vídeo.

Sr. Ramon Cònsola, el problema és que tanca, i si tu estàs mirant el vídeo i s’acaba i tanca, i ja 
no continues.

Alcalde, Sr. Carles Palau, la imatge no s’enfosqueix.

Sr. Miquel Campàs, no, queda parat. Vostè tanca.

Alcalde, Sr. Carles Palau, sé que hi havia això.

Sr. Miquel Campàs, vostè tanca el vídeo i dona pas als precs i preguntes del públic.

Sr. Ramon Cònsola, passa un temps que està tot tancat.

Sr. Miquel Campàs, llavors es tanca, i tornar a reincorporar al tercer punt de la pàgina 73 que és  
el David que es queda tallat i que entra el Sr. Ramon Cònsola a preguntar sobre els impostos 
que la Diputació havia cobrat i vostès llavors continuen.

Alcalde, Sr. Carles Palau, doncs parlaré amb el tècnic per a que el torni a muntar.

Sra. Rosa Mª Buira, hi ha algun problema tècnic, o algun problema amb la cinta.

Alcalde, Sr. Carles Palau, l’altre dia ho vaig comentar, quan la càmera, no sé perquè i el tècnic no  
m’ho sap explicar, cada x temps talla, ara ho dic per dir, vint minuts, fa vídeos de vint minuts,  
llavors el tècnic el que fa es empalmar-ho i el que em va explicar a mi el tècnic és que alhora 
d’empalmar-los, pel que fos, que va moure el ratolí o no sé que, i es va moure un arxiu d’ordre i é 
el que es va generar, però tornaré a parlar amb ell, que el torni a generar, tot l’arxiu sencer i que 
es torni a penjar correctament.

Sr. Miquel Campàs, fa uns talls, però això és dècimes de segon, i continua, però en aquest cas, 
estem parlant de deu fulles, de la 77 a la 68.

Sr. Ramon Cònsola, que dona mala imatge, perquè justament talla lo nostre, les dos vegades ha 
passat el mateix.

Sr. Miquel Campàs, casualitat.

Sr. Ramon Cònsola, també es podria tallar el principi del Ple. No ho vull dir en mala fe, però...

Alcalde, Sr. Carles Palau, dona la casualitat.

Sr. Ramon Cònsola, la gent que se’l miren diuen sempre tallen el vostre, si que després ve amb 
paper, si s’ho llegeix algú, que jo no crec que s’ho llegeixi ningú.

Sra. Rosa Mª Buira, aquest és llarg, no sé si algú l’ha vist tot sencer.

Sr. Ramon Cònsola, hi ha pel·lícules que duren tres hores, però han de ser molt bones.

Sr. Miquel Campàs, jo t’ho passo en paper.

Votacions
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Es sotmet a votació la incorporació de les esmenes exposades anteriorment a l’acta del  Ple 
ordinari  de  data  11/04/2018  que  s’aproven  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 PPC, Sr. Antonio Rispa.

SEGON.-  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE LES DATES DE LES FESTES LOCALS PER A 
L’EXERCICI 2019.

Un cop publicada l’Ordre de les festes laborals per a l’any 2019, la Conselleria de Treball, Afers 
Socials i Famílies inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per l’any 2019.

Per aquest motiu, d’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les 
catorze festes  laborals,  dues  tindran caràcter  local,  i  d’acord amb el  Decret  177/1980,  de 3 
d’octubre,  en  el  qual  s’estableix  que  les  dues  festes  locals  seran  fixades  per  Ordre  de  la  
Consellera de Treball, Afers Socials i  Famílies, a proposta dels municipis respectius, cal que 
aquest Ajuntament faci arribar les seves propostes de festes locals per a l’any 2019.

Atès que s’ha de comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya, els dos dies de Festa Local que preveu l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors.

Atès que aquestes dues festes no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa 
oficial.

Per tot això, de conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre 
regulació  de  la  jornada  de  treball,  jornades  especials  i  descansos,  es  proposa  al  Ple  de 
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell el següent  ACORD:

Primer.- Proposar als Serveis Territorials de Lleida del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya els dies 26 i 27 de setembre de 2019 com a festes locals  
de Bell-lloc d’Urgell.

Segon.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials de Lleida del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per a que la Consellera de Treball mitjançant 
l’Ordre pertinent estableixi les dues festes locals.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

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

Sr. Antonio Rispa, sí, jo vull comentar que jo no faria tants dies de festa, només faria tres dies 
com s’ha fet aquest any,  divendres, dissabte i  diumenge, perquè es farà molt llarg, i  la gent  
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potser s’estima més tres de bons que quatre de dolents. Jo continuaria fent com ho fèieu fins ara,  
divendres, dissabte i diumenge, només volia comentar això.

Alcalde, Sr. Carles Palau, molt bé, gràcies. Grup de Convergència?

Sra.  Rosa  Mª  Buira,  el  grup  de  Convergència,  una  mica  amb  la  línia  que  ha  dit  l’Antonio  
discrepem de la proposta de l’equip de govern, considerem que el calendari del 2019, no ens  
obliga a fer una festa major de quatre dies, perquè a vegades, quan San Miquel cau dimarts o 
dimecres, llavors és difícil gestionar el calendari, però aquest any que justament Sant Miquel 
2019, cau en diumenge, pensem que una festa major d’un cap de setmana, divendres, dissabte i 
diumenge,  considerant  com a  festes  locals  divendres  i  dissabte,  n’hi  ha  més  que  suficient, 
exactament el mateix que la proposta que es va fer pel 2018, des de l’equip de govern, creiem 
que aquest plantejament de divendres, dissabte i diumenge, i divendres i dissabte de festa local, 
ja n’hi ha prou. 

Tots som bell-lloquins, tots sabem que la gent de Bell-lloc tenim una discreta participació a tots 
els actes de la festa major i a molts actes que s’organitzen des de l’ajuntament o des de diferents 
entitats i per això creiem que el 26, posar el 26 dijous és una pèrdua d’energies i de temps, 
perquè un dijous de festa major, hi ha molta gent, la gent que estudia fora, la gent que treballem 
a fora, doncs participació ben poca, i com ha dit l’Antonio, penso que val més tres dies una mica  
més intensos i amb més participació que no quatre dies descafeïnats.

I més a més, aquesta festa major, la del 2019, la del setembre, serà la primera festa major que 
organitzarà el  nou equip  de govern,  per  part  nostra,  seria considerat,  deixar-los-hi  una festa 
major de tres dies, que sempre és més fàcil  de gestionar i  d’organitzar, també de pagar, no  
oblidem que cada dia de festa major, val uns diners important, i bé si quan el calendari ja els 
obligui a fer una altra cosa, doncs ja està, però en aquest moment, una festa major de tres dies  
pensem que està més que bé.

I també pensant amb la gent del poble, doncs botiguers, perruquers, gent d’altres professions 
que treballen al poble i que el dissabte també treballen, doncs agraeixen que l’ajuntament els hi 
doni l’excusa per poder tancar la paradeta un dissabte a l’any, per tant considerem vàlida la 
proposta que es va fer des de l’equip de govern aquest any,  pel  2018, divendres, dissabte i 
diumenge, considerant festes locals, divendres i dissabte i al 2019 aplicar la mateixa fórmula, que 
repeteixo, el calendari ho permet.

Alcalde, Sr. Carles Palau, molt bé. Gràcies.

Sr. Miquel Amorós, nosaltres, hi ha anys que s’ha fet de quatre dies, respecte a lo de deixar, això  
de deixar al proper equip de govern, crec que tampoc és, no és una raó de pes, perquè al final  
quan vam entrar nosaltres, hi havia lo de la festa major ja organitzat i pactat, i havia coses que 
més o menys ho vaig portar, i hi havia coses que ho vaig preguntar al Miquel, al final això entre 
tots es fa. 

Respecte als altres dies,  a  nosaltres ens  agrada fer  aquests  quatre dies i,  per  exemple,  fer 
coincidir un dijous el primer dia de festa major, també ens agrada perquè és el dia que podem fer  
la imposició de bandes, és un dia que es fluix durant tot el dia amb aquest acte d’imposició de 
bandes i alguna cosa més, llavors ja tenim el divendres durant tot el dia, dissabte i diumenge, 
que ja tenim pubilles i hereus imposats, per dir-ho d’alguna manera i això també ens ajuda a 
poder fer el divendres actes des de primera hora del mati.

Llavors no fer festa major el dijous doncs ens complicarà una mica més les coses, perquè per  
exemple el primer any que em sembla que el primer dia de festa major era dissabte, diumenge,  
dilluns i dimarts al 2015, vam tenir que fer la imposició de bandes al mati.

Sr. Ramon Cònsola, el calendari, com deia la Rosa, és el que manava.
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Sr. Miquel Amorós, perquè el 29 era dimarts, amb això estic d’acord.

Sr. Ramon Cònsola, aquesta teoria que estàs dient tu ara, aquest any te se desmunta, perquè  
aquest any és divendres, dissabte i diumenge, i això ho vau aprovar l’any passat.

Sr. David Folguera, Sant Miquel era dissabte.

Sra. Rosa Mª Buira, vam aprovar, divendres, dissabte i diumenge.

Sr. Miquel Amorós, podia ser dijous, divendres, dissabte i diumenge també.

Sr. Ramon Cònsola, està parlant de les bandes, però vull dir...

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo entenc que vam dir de fer festa dissabte, perquè era Sant Miquel 
enguany, al 2018, i entenem que el dia del patró ha de ser festiu, per això serà de tres dies  
enguany.

Sr. David Folguera, la gent que treballa perden un dia.

Sr. Miquel Campàs, si treballen no perden un dia. Ho perdran l’any que ve si s’aproven com 
proposeu vosaltres.

Sr. David Folguera, el poble està actiu el dia de Sant Miquel, és aquest el problema.

Sr. Miquel Campàs, no.

Sr. Miquel Amorós, aquest any si.

Sr. David Folguera, aquest any si, és dissabte.

Sr. Miquel Amorós, al 2018 el 29 era dissabte.

Sr. Miquel Campàs, exacte.

Sr.  Miquel  Amorós,  i  si  no  fèiem festiu dissabte,  hi  hauria  gent  que per  dissabte,  el  dia  29 
treballaria.

Sr. Miquel Campàs, i a l’any 2019, la vigília de Sant Miquel, la gent treballarà, és a dir, fem dos 
festes, dijous i divendres, dissabte anem a treballar, i diumenge fem festa que és Sant Miquel,  
llavors, aleshores la meva pregunta és si d’aquí dos anys, estem a l’equip de govern, i s’escau en 
dimarts, que farem, dimarts festa només, i dijous, divendres, o divendres, dissabte, diumenge, 
dilluns a treballar i dimarts festa, pregunto.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no, com vau fer vosaltres, diumenge, dilluns i dimarts.

Sr. Miquel Campàs, no.

Sra. Rosa Romà, vosaltres ho vau fer una vegada.

Sr. Miquel Campàs, perquè Sant Miquel era dimarts.

Sra. Rosa Romà, vosaltres vau parar una vegada, es va parar divendres i es va tornar a reiniciar 
el cap de setmana, si no m’equivoco.

Sr. Miquel Campàs, li pregunto a ell si faran el mateix.
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Sr. Miquel Amorós, el dimarts, trobo encertat fer dilluns i dimarts, per exemple.

Sr. Ramon Cònsola, és que jo la teoria del dissabte, el dissabte treballa la gent.

Sr. Miquel Campàs, és que ara parteixes pel mig.

Sr. Ramon Cònsola, que hi hagi un sector, banquers, funcionaris, que són privilegiats, que no 
treballen, vale.

Sr. Miquel Amorós, hi ha gent que treballa i gent que no, això ja ho sé.

Sr. Ramon Cònsola, hi ha uns sectors que són privilegiats, però hi ha molts sectors que estan 
treballant, això de dir que dissabte és festiu, no, festiu per segons qui. No fotem, i potser són la 
minoria, la majoria ha d’anar a treballar.

Sr. David Folguera, l’any passat quan vam passar la proposta de ficar festiu el dia 29, vau dir que  
vosaltres la última vegada vau tenir problemes amb la gent que treballa.

Sr. Ramon Cònsola, no, ella et va dir que els de la oposició...

Sra. Rosa Mª Buira, es van queixar.

Sr.  Ramon Cònsola,  sempre havíem ficat  festa  el  dissabte,  et  vaig  dir,  sempre,  nosaltres  si 
havíem d’agafar el dissabte, l’agafàvem, perquè enteníem que el dissabte és dia laboral, a part,  
fins i tot el punt de l’ordre del dia ho diu, que l’únic dia festiu és diumenge.

Alcalde, Sr. Carles Palau, sí ho diu.

Sr. Ramon Cònsola, l’únic dia que lliura és diumenge, per tant, tots els altres dies són laborables, 
i si parléssim amb el sector dels metges, ni això. Hi ha metges que diumenges treballen. Per tant,  
nosaltres sempre, els de l’oposició sempre ens criticàvem per això, sempre, perquè deien que 
banquers  i  això  era  un  dia  que  perdien,  i  funcionaris.  No  els  mestres,  que  els  mestres  el 
recuperen, no ens equivoquem, perquè aquí es van barrejar les coses, és que el col·legi, no, el  
col·legi  no  ho perd,  el  col·legi,  té  un  dia  afegit,  i  pot  agafar  un  altre dia.  Llavors,  nosaltres  
enteníem que era aquest dia, perquè allargar la festa major, tal i com diu la Rosa, és cremar  
diners, perquè Bell-lloc és un poble, pel que sigui, jo que sé, la gent no surt al carrer a celebrar la 
festa i llavors una bona festa major si ho vols fer val 10.000 €, si ho vols fer bé val 10.000 €, es 
així la cosa, clar, i si ho fas malament fas el ridícul, llavors dius per això no cal fer res, si a  
damunt de la que faig em critiquen, i si la faig bé, cremo bitllets i potser ve més gent de fora que 
la del  poble,  i  aquest  sempre va ser  el  nostre criteri,  fer-la més compactada. Ara si  cau en 
dimarts, s’haurà de fer més fort, i estirar la cartera. Sempre hi ha anys que venen de galló, això 
està clar, sempre hi haurà dos que vindran d’escarser. 

Sra. Nadir Castells, jo crec que és una decisió de l’equip de govern, com sempre dieu que l’equip 
de govern ho ha de saber portar, crec que és una cosa que hem de gestionar i això és una de les  
coses, és el meu criteri.

Sra. Rosa Mª Buira, des del moment, que s’ha d’aprovar per Ple, vol dir que hi pot intervenir  
tothom.

Sra. Nadir Castells, però moltes vegades dieu això, és un criteri que ha de ser decisió de l’equip  
de govern i tal.

Sr. Ramon Cònsola, però pensa que en aquella festa major no sabem quin equip de govern hi 
haurà.

8



Sr. David Folguera, per això ho passem pel Ple.

Sr. Ramon Cònsola, al tanto.

Sr. Nadir Castells, a les eleccions anteriors també hi va haver canvi de l’equip de govern, i us ho  
vau plantejar vosaltres també?

Sr. Ramon Cònsola, si.

Sr. Miquel Campàs, no ho vam contractar tot.

Sr. Ramon Cònsola, clar.

Sra. Rosa Mª Buira, la última festa major no es contracta tot.

Sr. Ramon Cònsola, això és com el tema de les piscines, que ho vau tenir que fer vosaltres,  
perquè nosaltres no sabíem si seríem nosaltres o hi serien uns altres i el que no volíem fer era  
hipotecar el criteri dels altres. A la festa major, el Miquel que serà el regidor de festes, a la festa 
major de maig i segurament ara ja ho té contractat, al setembre contractarà pel setembre de l’any  
que ve, perquè hi ha coses que has de deixar contractades, segons quines orquestres, però 
bueno, segons quines coses són aleatòries, i van, suposo que t’hi devies trobar, hi ha coses que 
ja estaven, i hi havia coses que va haver de contractar. Jo perquè he d’hipotecar el criteri dels 
que vindran, si és que hi ha uns altres. Lo del tema de l’equip de govern, jo crec que s’acaba  
amb aquesta festa major, bueno a la de maig, la de maig ja la tenim muntada.

Sr. Miquel Amorós, si us sembla, podem recollir la proposta que han fet ells.

Sr. David Folguera, no sé si es pot retirar el punt.

Alcalde,  Sr.  Carles Palau,  jo entenc  que les postures  han quedat  clares,  que no s’aprovarà 
aquest punt, per tant, al proper Ple tornarem a presentar aquest punt amb la proposta majoritària  
del Ple; ara com que ja l’hem debatut, l’hem de votar.

Sr. Ramon Cònsola, a veure si voleu, si la secretària vol modificar les dates, ho podem votar ara.

Secretària interventora, no, ara no.

Sr. Ramon Cònsola, no, no, fem-ho bé, tranquil·la.

Alcalde, Sr. Carles Palau, com que tampoc ens apreta el calendari, perquè em sembla que hi ha  
fins...

Secretària interventora, com més aviat ho comuniquem millor.

Alcalde, Sr. Carles Palau, doncs al proper Ple, ho tornem a presentar i ja està.

Sr. Ramon Cònsola, perfecte.

Votacions

Es sotmet a votació la proposta d’aprovació de les dates de les festes locals per a l’exercici 2019, 
aquesta es rebutjada per majoria absoluta dels membres assistents de la corporació.

Vots a favor:
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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 PPC, Sr. Antonio Rispa.

TERCER.-   DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I DELS ACORDS DE LES JUNTES 
DE GOVERN.

Atès que en l’anterior Ple va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim d’aquests 
Decrets el 0082/2018.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0083/2018 fins al núm. 0100/2018 ambdós inclosos. 
S’adjunta annex 

 ANNEX DECRETS 2018
DECRET NÚM. ASSUMTE 
DECRET 2018 2018-0083 Convocatòria sessió plenària ordinària de 11/04/2018
DECRET 2018 2018-0084 Procediment per dictar ordre d'execució (Exp. 

172/2017)
DECRET 2018 2018-0085 Comunicació Urbanística (Exp. 2018/036)
DECRET 2018 2018-0086 Comunicació Urbanística (Exp- 2018/032)
DECRET 2018 2018-0087 Convocatòria sessió ordinària Junta de Govern Local
DECRET 2018 2018-0088 Comunicació Urbanística (Exp. 2018/031)
DECRET 2018 2018-0089 Comunicació Urbanística (Exp. 2018/030)
DECRET 2018 2018-0090 Devolució de la garantia definitiva del contracte de 

serveis de neteja a Servinet SL
DECRET 2018 2018-0091 Reconeixement obligacions del 1 al 31 de març de 2018
DECRET 2018 2018-0092 Relació de pagaments
DECRET 2018 2018-0093 Procediment per dictar ordre d'execució (Exp. 

197/2017)
DECRET 2018 2018-0094 Aprovació padró fiscal taxa recollida d'escombraries 

exercici 2018
DECRET 2018 2018-0095 Baixa rebut i nova liquidació de taxa d'escombraries per 

canvi de titular(Exp. 138/2018)
DECRET 2018 2018-0096 Aprovació nòmines i dietes
DECRET 2018 2018-0097 Concessió administrativa d'ús funerari
DECRET 2018 2018-0098 Canvi de titular de concessió d'ús de nínxol (Exp. 

142/2018 )
DECRET 2018 2018-0099 Llicència d'alta a la xarxa d'aigua i clavegueram (Exp. 

150/2018)
DECRET 2018 2018-0100 Baixa rebut i nova liquidació de taxa d'escombraries per 

canvi de titular(Exp. 140/2018)
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Donar compte de les Actes de les Juntes de Govern i dels acords adoptats de data: 03/04/2018. 
S’adjunta annex.

 ANNEX JUNTES DE GOVERN
DATA ACORDS
03/04/2018 Autorització d'ús de productes fitosanitaris per a usos diferents de la 

producció agrària
(04/2018) Baixa exercici d'una activitat de bar cafeteria a petició del Sr. Mohammed 

Moubane

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

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

Sr. Antonio Rispa, als acords de la Junta de Govern, he llegit que diu que es proposa comprar o 
alquilar lo que era el cine del Fideué, i volia saber quina actitud, que se li havia de donar i les 
condicions del que es pot fer allí.

Alcalde, Sr. Carles Palau, de fet hi ha hagut una reunió per parlar del tema, ells han fet una 
proposta econòmica, nosaltres no l’hem acceptat, i el que hem fet és demanar una valoració als 
equips tècnics  municipals.  Aquesta primera reunió  va ser  per  mostrar  el  nostre  interès  però 
condicionat a l’import que demanaven, és que no sé si dir ara l’import, si un cas després us ho 
dic, en privat; si al final que no surti algú i ens unfli el preu, després us dic l’import que es va  
parlar. I el que estem esperant ara, s’ha demanat als serveis tècnics que ens facin una taxació 
del pati i a veure com continua, evidentment ha de passar pel Ple i més endavant se us informarà 
abans d’arribar a qualsevol compromís amb aquesta persona, se us ha d’informar perquè al final  
serà el Ple el que haurà de votar si es compra o no es compra aquest pati.

Sr. Miquel Campàs, als decrets hi ha una factura del senyor Jordi Boadella, en data, número de  
factura 22/018 d’una nevera al centre cívic. Que ha passat?

Alcalde, Sr. Carles Palau, com que hi ha hagut un augment d’usuaris s’ha quedat petita.

Sr. Miquel Campàs, aquella nevera era doblada, si no recordo malament.

Sra. Rosa Romà, era nevera i congelador, i el que necessiten és nevera.

Sr. Miquel Campàs, és nevera, ah vale.

Alcalde,  Sr.  Carles  Palau,  el  congelador  ja  en  tenen  prou,  però  pel  gruix  de  fresc  del  dia, 
necessitaven més lloc.

Sr. Miquel Campàs, que no s’hagués espatllat.

Alcalde, Sr. Carles Palau, el que s’ha espatllat és el forn, i l’hem hagut de canviar.

Sr. Miquel Campàs, sí, això ja ho vam dir.
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Acalde, Sr. Carles Palau, ho vam dir a l’últim Ple. Vale.

Sr. Miquel Campàs, i  després sobre les actes de Junta de Govern, en un punt que surt una 
observació  que  feia  sobre  les  piscines  la  llosa.  “L’Alcalde  informa  que  la  llosa”,  estic  llegit 
literalment, “L’Alcalde informa que referent a la llosa de formigó de l’entrada de les piscines, els  
serveis tècnics municipals han fet un inspecció, i no hi ha risc imminent, però s’aconsella que es  
prevegi l’enderroc, al ser un element que no aporta res, i que es substitueixi per una teulada més  
lleugera;  en  una  segona  fase  del  projecte  d’arranjament  de  les  piscines,  s’inclourà.” .  Dos 
preguntes, la primera fase quina és?

Alcalde, Sr. Carles Palau, la que hem presentat aquí dues vegades i s’ha tombat.

Sr. Miquel Campàs, aquella era la primera.

Alcalde, Sr. Carles Palau, la primera i que vam dir que en parlaríem i estic esperant que em dieu 
si voleu aportar algo, i clar també s’ha d’aprovar el pressupost.

Sr. Miquel Campàs, i la segona?

Alcalde, Sr. Carles Palau, la segona no està ni plantejada.

Sr. Miquel Campàs, i que em podries, perquè aquí dius  “no hi ha risc imminent”, jo la paraula 
imminent la veig una mica infinita, que és un dia, mesos, anys, segles, ho dic perquè...

Alcalde, Sr. Carles Palau, l’arquitecte no es va mullar.

Sr. Miquel Campàs, no es va mullar? Podem tindré, si no es mulla l’arquitecte, no ho sé, el risc el 
tenim al poble.

Alcalde, Sr. Carles Palau, sí, evidentment.

Sr. Miquel Campàs, ja està, és el que em refereixo, si l’arquitecte, si vas al metge i et diu no et  
passarà res tranquil, pots esperar que tinc. Ha de fer una valoració crec jo concreta, per poder  
actuar, el responsable és l’ajuntament, en aquest cas l’equip de govern, és una petició que vam 
fer nosaltres, perquè nosaltres no la veiem massa correcta aquella llosa, i l’arquitecte diu que no 
hi ha risc, que es pot proposar per una segona fase; quan encara en principi la primera és lluny i  
si l’informe de l’arquitecte no es mulla, podem tenir còpia d’aquesta informe, us ho demanem per 
escrit.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no hi ha informe, no li vaig demanar per escrit, vam fer la visita, em va 
dir que feia anys que hi havia aquella esquerda, que ja l’havien visitat algun altra vegada, al seu 
moment va fer moviment, ara ja no està fent moviment, si voleu ja li demanaré per escrit.

Sr. Miquel Campàs, jo crec que s’hauria de demanar un informe, per salvar al poble, perquè si, jo  
crec que aquí arquitectes no en som cap, però si passa algo, les paraules se les emporta el vent,  
i aquí el paper és el que queda, i sinó tenim un informe de l’arquitecte que ell digui, que per això 
és arquitecte i cobra, i aquí s’ha de fer aquesta reparació en tant temps o tranquils que tenim deu  
anys de coll, no sabem on basar-nos, tant vosaltres com més endavant. Jo demanaria que a 
l’arquitecte se li demani, se li exigeixi un informe, no de paraula, sinó per escrit.

Alcalde, Sr. Carles Palau, referent al tema de que la primera fase està molt lluny.

Sr. Miquel Campàs, lluny, perquè no hem parlat, està allí, com la segona, al núvol.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, sinó quedem per parlar i presentar-ho als propers plens, perquè amb la  
modificació del pressupost, perquè com està subvencionada, si voleu afegir alguna modificació, 
benvinguda serà.

Sr. Miquel Campàs, sinó recordo malament, que aquell projecte, no ens semblava correcte a 
nosaltres.

Alcalde, Sr. Carles Palau, per això, parlem-n’hi, com més aviat ens fiquem a parlar, com que el  
teniu, doneu-li un cop d’ull i quan ho tingueu estudiat, m’aviseu i parlem.

El Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell es dona per assabentat dels decrets d’alcaldia i acords 
de junta de govern. 
 

QUART.-  DONAR  COMPTE  DE  LES  RENDICIONS  FETES  AL  MINISTERI  D’HISENDA I 
FUNCIÓ  PÚBLICA:  INFORMES  TRIMESTRALS  DEL  PERÍODE  MIG  DE  PAGAMENT  A 
PROVEÏDORS 1R TRIMESTRE DEL 2018 

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual 
s’estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions  comercials  (LLCM), 
estableix al seu article quart l’obligatorietat de les Corporacions locals d’elaborar i  remetre al 
Ministeri d’Economia i Hisenda un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos 
per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local. 

Per tant, s’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb l’article 12 de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable 
de factures en el sector públic, resultant-ne el següent detall resum: 

PRIMER TRIMESTRE 2018: 

Pagaments realitzats en el trimestre:  206.048,75 €

Factures pendents de pagament al final del trimestre: 84.052,36 €

Seguidament  s’informa  del  període  mig  de  pagament  de  l’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell 
equivalent al primer trimestre de 2018, entenent-se com una magnitud definida al Reial Decret 
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de 
pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el  procediment de 
retenció de recursos dels règims de finançament,  previstos a la Llei  Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

El període mig de pagament 1r. TRIMESTRE 2018: -1,47 dies

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Alcalde, Sr. Carles Palau, tal i com s’ha dit altres vegades aquest número surt negatiu, com que 
hi ha factures domiciliades, això provoca que al fer el càlcul surti una dada negativa.

Antonio, vols comentar alguna cosa?

Sr. Antonio Rispa, no.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, grup de Convergència?

Sra. Rosa Mª Buira, no.

El Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell es dona per assabentat del PMP 1r trimestre 2018.

CINQUÈ.- MOCIONS

No hi ha mocions.

SISÈ.- PRECS I PREGUNTES

Alcalde, Antonio vols comentar alguna cosa?

Sr. Antonio Rispa, no.

Alcalde, grup de Convergència?

Sr. Miquel Campàs, sobre les factures, no ho he dit als decrets, perquè potser és un tema llarg.  
Hi ha la factura d’Endesa del bar de La Mina, número 12 que una puja 387,72 i l’altra 1.167,00  
euros que ha pagat l’ajuntament, de la llum, llavors la meva pregunta és si hi havia un conveni 
que havia de pagar l’arrendatària, que està passant, perquè ho paga l’ajuntament?

Alcalde, Sr. Carles Palau, del bar La Mina?

Sr. Miquel Campàs, el bar del carrer La Mina, 12. La Cultural.

Alcalde, Sr. Carles Palau, és que la trobo exagerada.

Sr. Miquel Campàs, espera un moment que la busco.

Alcalde, Sr. Carles Palau, al contracte que es va firmar, a les bases era una de dos, o es ficava 
ella al seu nom, o... Aquesta que dius de mil fica local poliesportiu, és de la sala, la de dalt és la  
del bar.

Sra. Rosa Mª Buira, encara així la del bar la paga l’Ajuntament. No?

Alcalde, Sr. Carles Palau, si perquè al contracte...

Sr. Miquel Campàs, perdó, la vista.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no passa res, és que tres-cents i pico estava d’acord però mil m’has 
espantat.

Sr. Miquel Campàs, a mi també, per això ho preguntava.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ben fet.

Sr. Miquel Campàs, fallo meu.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, al contracte hi fica dos coses, una de dos, o el concessionari es posa 
els contractes a nom seu, o paga les factures a l’Ajuntament.  És a dir, l’ajuntament paga la 
factura, i ella paga a l’ajuntament. És cert que tenim problemes per cobrar aquestes factures, no 
us hem d’enganyar, però estem en ello.

Sr. Ramon Cònsola, i en el tema de les mesades, paga o no?

Alcalde, Sr. Carles Palau, anualitats. La primera anualitat va pagar, la segona se li compensaran 
factures que se li han de pagar a ella amb el que ens ha de pagar.

Sr. Miquel Campàs, quan tingueu ja clar, ens ho passareu, si us plau. Llavors a l’últim Ple del  
mes passat vaig fer una pregunta sobre les piscines, la festa privada de la Mona que es va fer,  
que em vau dir que ho sabíeu, però.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ens vam posar en contacte amb els que tenen la concessió de les 
piscines i van ser ells que diuen que van aprofitar aquell dia per començar a preparar el local per  
dins, ja que eren allí.

Sr. Miquel Campàs, el bar de les piscines.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si, són els mateixos que tenen el pavelló, i van dir comença a fer bon 
temps, anem a veure si hem d’arreglar alguna coseta, i aprofitem que som allí i fem la festa de la 
Mona. Evidentment se’ls hi va cridar l’atenció, el primer que heu de fer es avisar-nos, perquè no 
ens hem d’enterar per terceres persones, tot i que al tenir la concessió i la clau, hi podeu accedir  
però ens heu d’avisar.

Sr. Miquel Campàs, però la concessió no és pels mesos d’estiu.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si però tenen la clau, durant tot l’any.

Sr. Miquel Campàs, però els mesos d’estiu o durant tot l’any, la concessió?

Alcalde, Sr. Carles Palau, no, la concessió els mesos d’estiu.

Sr. Miquel Campàs, llavors.

Alcalde, Sr. Carles Palau, però és per dos anys el contracte.

Sr. Ramon Cònsola, és el temps, la Mona no és a l’estiu.

Sr. Miquel Amorós, s’entén que ells poden entrar per preparar alguna cosa, però no per anar-hi a 
dinar.

Sr. Miquel Campàs, exacte.

Alcalde, Sr. Carles Palau, per això se’ls hi va dir, home.

Sr. Miquel Campàs, l’atenció ha set de paraula o escrita. Pregunto?

Alcalde, Sr. Carles Palau, de paraula.

Sr. Miquel Campàs, vale. Jo ho pregunto perquè si donem aquesta possibilitat al poble, sembla 
perfecte, si ja ens dieu que van ser els del bar, bé que ho sapigueu, molt mal fet per la seva part,  
a mi personalment, que utilitzin un lloc públic de l’Ajuntament de Bell-lloc, per algo particular,  
perquè clar allí no es complia la normativa de les piscines en aquells moments.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, per això se’ls hi va cridar l’atenció.

Sr. Miquel Amorós, perquè a banda dels concessionaris hi va anar més gent, i aquesta gent no 
té perquè ser-hi.

Sr. Miquel Campàs, dos o tres persones que són els que ho portaran.

Sr. Miquel Amorós, una cosa són els concessionaris i un altra que siguin...

Sr. Miquel Campàs, si passa algo, que fem?

Sr. Ramon Cònsola, jo voldria fer al Miquel, primer que tot t’he de dir clar que del grup vostre, és  
el que em cau millor, per tant, no et prenguis malament el que ara et diré, ja t’ho dic per davant,  
t’ho dic a la cara i també ho he dit en privat; dit això, i no m’agrada fer la pilota. Primer diré que  
com que no sé anglès, igual la paraula que dic, la dic equivocada, al facebook, vas penjar “quan 
la política deixa de ser una eina de progrés i passa a ser una eina de bloqueig, alguna cosa no  
funciona”. I amb això et dono tota la raó, et dono tota la raó, si senyor, i això s’hauria d’analitzar 
perquè s’arriba a aquesta situació, quan una cosa no funciona i es bloqueja, és perquè algo hi  
ha.

Començant hauria de dir que això és una cosa que acostuma a passar a tots els partits també al 
vostre, no fa gaire, la Colau volia ficar un tramvia i els de Esquerra no li va donar suport per  
fer-ho, i no ho va fer. Per tant és una eina de bloqueig, si tu li vols dir bloqueig, jo li dic que és  
una eina política, d’acord, perquè tothom s’ho mira des de la vessant que s’utilitzi. Aquí també 
hem de tenir present que Esquerra va fer un president castellà i ho respecto, al Montilla, com 
podia fer.

Sr. David Folguera, era català el Montilla, l’altre és que hagués nascut a Andalusia.

Sr. Ramon Cònsola, escolta, jo et dic el que jo penso, i ho respecto, i ho he respectat sempre, va 
ser una decisió pel que sigui, Esquerra i Convergència no ens hem pogut veure mai, ni  ara 
tampoc i això continua. Ja et vaig dir que això venia des de la lliga del tambor del 1927 ó 28 i 
encara dura. Mira si això porta cua i suposo que durarà molt temps, perquè clar tots volen un 
espai, i aquest espai; això és igual que els crios, si tots volen el mateix joguet, sempre s’acaben 
enfrontant.

Et dic això, amb el tema aquest, que també hauríem de reflexionar. Però bé, entrem en matèria i 
reflexionem aquí al poble, quan s’arriba a una situació d’aquestes, jo crec que el problema, és  
un problema que ve ja innat, llavors vol dir que si no s’ha arribat, si aquí hi ha un bloqueig, la 
persona que entenc que està bloquejada, el que fa, normalment un president, un govern, o quan 
algú no pot, quan se li bloqueja tot, el que ha de fer es dimitir, dimiteix i diu pues que ara sigui  
aquest, i  igual  aquest  té més bon  “feeling” amb els altres; perquè normalment les coses es 
bloquegen, és un càlcul matemàtic, en democràcia estarem d’acord o no estarem d’acord, hi ha 
uns números i són els que hi ha, la suma d’aquests números es diu majoria, i llavors aquesta 
majoria pot ser de dos o de tres, de quatre de cinc, de sis o de quaranta-dos, el que sigui, i és la  
suma d’aquests números, llavors quan hi ha un bloqueig, jo entenc que hi ha una persona que 
ha de dir jo em veig incapaç, primer és el poble, dimiteixo i que ho agafo un altre. No ha sigut 
així, tampoc, això són maneres de pensar, i estic pensant com Ramon Cònsola, pel que vas 
penjar, jo et dic, i et dono la raó que s’hauria de reflexionar, però no et dono la raó, pel que tu en 
aquell sentit estaves escrivint carregant-nos la culpa a nosaltres.

Jo també el que estic veient, que tampoc està bé, perquè sempre la culpa la tenen els altres, 
sempre l’estan tenint els altres, llavors normalment quan una persona sempre carrega les culpes 
als  altres,  també  em  refereixo  com  a  jo,  estic  pensant  que  és  una  persona  que  té  molta  
impotència i això jo ho trasllado a la vida real. A la vida real, quan tu veus una persona que ell no  
assumeix mai responsabilitat, que no té mai la culpa de res, que sempre és dels altres, quan surt  
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malament la culpa és dels altres, això és una persona impotent. Primera, per dos raons, una 
perquè no es capaç de solucionar el problema i dos perquè això no li deixa veure el problema, si 
tu tens un problema i assumeixes que aquí hi ha un problema i el veus, potser pots, potser pots 
buscar una solució, però quan tu carregues les culpes al demés, aquesta solució mai ve.

Aquí a Bell-lloc, per desgràcia, tenim dos grups que suporten la culpa, una és la secretària,  
pobra xicota, perquè ja està bé, perquè pels bars i per tot arreu la culpa la secretària i potser  
hauríeu de dir als vostres que vigilessin el que diuen, perquè fiquen en boca a tu, a l’alcalde, 
aquesta és una, i l’altra on no arriba la secretària hi arriben els de l’oposició, és a dir, allí on no 
arriba la secretària, arriben els de l’oposició i sempre la culpa és d’aquest paquet, bueno, potser  
que  ens  ho  fessin  mirar,  perquè  si  comencem  des  de  l’inici  i  és  aquí  on  resulta,  perquè 
normalment, quan algú vol atraure a una altra persona perquè sumo, home jo crec, i estàs en  
negatiu, el que has de fer és ser atractiu i tractar-lo amb carinyo, però si anem a la punyalada,  
llavors tu mateix, jo crec que és aquí on perds tots els números, si ens hi fiquem, i ara potser  
entrarem en  una  part  més  bronca,  si  ens  basem en  l’inici  de la  pel·lícula,  que  podem-nos  
tractar-nos amb carinyo, perquè les idees en aquest país, més o menys les nostres i les vostres  
són bastant similars, perquè l’objectiu és el mateix, encara que l’espai polític no sigui el mateix, 
però les idees si.

Comencem a la pre-campanya, merda per un tubo, i sobretot sobre mi, tant a les tertúlies com a 
cases  particulars,  durant  la  campanya  “mas  de  lo  mismo”  una  vegada a  l’alcaldia,  o  quan 
estàveu a l’equip de govern el mateix, després la fredor que va venir després, per tant, llavors, 
nosaltres no podem tenir cap atracció de cara a vosaltres, això per un cantó. Sempre i sempre 
us hem dit que nosaltres les postures les hem fet amb el nostre criteri i s’ha de respectar, igual 
que nosaltres respectem el  vostre,  una altra cosa serà, que després ens agradi més que el 
vostre, però entenc que ens heu de respectar.

La única cosa, la única cosa que no hem aprovat, la única cosa, la única, ha sigut el tema de les 
piscines, perquè deferís molt, molt, el projecte de les piscines vostre, amb la idea nostra, però 
molt, estem a anys llum, i llavors per tant, jo penso que això és una cosa que potser ho haurà de 
decidir un equip que entri i tingui majoria, que ell faci la seva idea, perquè segurament, si fem 
nosaltres la nostra, no ens agradarà i la vostra a nosaltres no ens agrada en absolut, per tant és 
el  que  t’estic  dient  és  la  única  cosa.  Pel  demés  ens  hem  anant  entenent,  a  tranques  i 
barranques, però això és la política, i ens hem anat entenent, sempre ens hem anat entenent, 
hem ficat els nostres pros, perquè nosaltres hem cregut que hi havia d’anar un pro, bueno és així 
i s’ha d’acceptar.

Ara t’explicaré una cosa, aquí a Bell-lloc, nosaltres vam tenir problemes també així, i vam buscar 
les solucions, aquí a Bell-lloc es va canviar l’enllumenat, valia uns 800.000 euros per tot el poble,  
aquesta part d’aquí va pagar una miqueta, una miqueta, em sembla que van pagar 50 € per  
metre o 25 € no me’n recordo, estic parlant de molts anys enrere, l’altra part no va pagar res, en 
un carrer que tu vas i has anat bastant, que hi viu P.G. el que hi ha uns pals de fusta tot el carrer, 
amb unes faroles, que allò sembla el monte, on van penjar Jesucrist, tot de pals i allí, allí van 
ficar  les  faroles,  doncs  allí  no  van  pagar  res,  com  que  hi  havia  unes  persones  que  no 
combregaven amb l’equip de govern, és a dir, hi havia R. i C. que es pengessin les faroles a la 
façana, doncs vale, la façana és seva, estic d’acord, nosaltres el que no volíem fer és sacrificar 
la cera, perquè tampoc havien de pagar els vianants, i el que tampoc podíem fer és no il·luminar  
el carrer, perquè la resta de veïns no tenien culpa, vam agafar i vam ficar els pals, vam buscar 
una solució, ells tenien el seu criteri, segurament que si haguessin trobat un equip de govern 
com el vostre haguessin deixat ficar les faroles, eren uns altres, el criteri potser era diferent, això  
és el que va passar.

Una altra vegada que també, els de l’oposició la podien fer molt grossa aquí a Bell-lloc, és a dir,  
es va aprovar una ordenança de baixar la taxa de la contribució i pel que sigui a la secretària sé  
li va passar per alt i quan la vam publicar estàvem fora de temps, la Diputació no la va voler  
cobrar i ens aplicaven una taxa més alta; que va passar, nosaltres vam tenir que córrer a córrer 
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cuita i donar les gràcies a l’informàtic que tenim aquí baix, La Caixa i la Diputació, vam tenir que 
fer un programa especial i emetre els rebuts l’ajuntament, perquè la gent no hagués de pagar 
una contribució més cara. Si que llavors l’oposició tenia la possibilitat de denunciar-ho això, però 
llavors s’haguessin trobat ells que haguessin de pagar més, ja estava,  per tant, quan hi ha un 
problema, s’ha de buscar una solució; això és referent al que tu has escrit. S’ha de respectar les  
opinions dels demés.

Bé, si em vols contestar, després tinc més preguntes.

Sr. Miquel Amorós, et contesto, jo, a veure, per la gent que no ho sap, és una, crec del Segre,  
una noticia del Segre, un resum del Ple on vam votar els pressupostos i vàries coses, i al resum 
una de les coses que diu és que no aprovàvem pressupostos i no sé si també parlava de les  
piscines, alguna cosa crec que també comentava, i el que vaig fer era comentar i ficar aquesta  
frase, que no me’n recordo, “quan la política deixa de ser una eina de progrés...”  algo així, jo 
crec, primer de tot t’he de dir que quan vaig ficar això no em refereixo a donar-vos la culpa a tots 
vosaltres, perquè si volgués podria fer-ho més explícit i de fet això, ara diràs, això és el que dius 
tu, i les teves paraules, jo ho he dit moltes vegades aquí al Ple, penso que ho he dit moltes 
vegades, aquí al Ple i ho he dit en privat a altres persones, que crec, no he carregat mai la culpa  
a tothom, sinó el que he entenc és que és una situació que la cosa s’està anant enrevessant i  
hem arribat a un punt que no som capaços de tirar endavant uns pressupostos o projectes o el  
que sigui, ara mateix parlàvem de les piscines, quan temps fa que tenim això a l’aire, al núvol, i 
no ens hem posat a parlar-ho; evidentment crec que hi ha culpa de tothom i quan jo dic aquesta 
frase, és una frase, que com has dit, és una frase ben certa i crec que la dic amb tota certesa, i  
no la dic ni de vosaltres al 100 % ni de nosaltres al 100 %, evidentment, aquí hi ha part de culpa,  
i  ho  repeteixo  i  ho  he  dit  moltes  vegades,  en  privat,  aquí  al  Ple  i  en  molts  llocs  i  de  fet  
precisament en el tema de les piscines, com que veiem que la situació aquesta de trobar-nos 
tots aquí dalt i parlar de les piscines no és una cosa que funcionés gaire bé, jo vaig fer una  
trucada, que també vosaltres ho vau treure aquí un dia en un Ple i vaig intentar obrir una via de  
poder parlar una mica diferent, per intentar desbloquejar. Per tant allò que has dit de que el que 
es sent bloquejat hauria d’intentar fer alguna cosa per desbloquejar, crec que jo almenys, i els 
altres companys en algunes ocasions també ho han intentat. 

I no sé, jo quan dic això, deixa’m dir que quan, que jo quan al seu moment, al 2015 vam decidir  
tirar endavant una candidatura, jo de la gent, a l’inici, quan de la gent que anàvem al grup tenia  
relació amb el Carles amb el David i poca cosa més, amb vosaltres, potser tenia la mateixa  
relació amb un costat com amb l’altre, jo també entenia, i això ho he viscut, perquè sempre m’ha 
interessat la política del municipi i la política en general, i sempre he vist que en aquest petit  
poble, hi havia dos bàndols una mica enfrontats, bé enfrontats, perquè veníem d’una moció de 
censura, una cosa així, és el que he viscut jo, jo no sé si vosaltres ho heu viscut...

Sr. Ramon Cònsola, jo lo de la moció de censura, si vols t’ho explico, t’ho explicaré perquè 
també et quedi gravat. Mira.

Alcalde, Sr. Carles Palau, deixa que acabi.

Sr. Miquel Amorós, acabo ràpid.

Sr. Ramon Cònsola, sí, acaba.

Sr.  Miquel  Amorós,  la veritat  és que inclús jo havia  treballat  més amb vosaltres perquè les  
últimes  festes  majors  i  les  últimes  coses  quan  estava  a  l’associació  de  joves,  venia  amb 
vosaltres, i al principi quan vaig decidir, evidentment, era molt optimista al principi, i si jo estigués 
a  l’oposició  m’encantaria  seguir  treballant  amb  vosaltres.  Imaginava  que  al  tenir  aquesta 
candidatura de gent nova, bé potser vosaltres direu que hi havia algú que no era tant nou, jo  
crec que es va intentar que fos una candidatura de gent nova, vaig pensar mira crec que per 
primera  vegada  hi  estiguin  uns  al  govern  o  els  altres  a  l’oposició  o  al  revés,  ens  podrem 
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entendre, evidentment, cadascun des del seu punt de vista des de la seva idea de municipi o el 
que sigui doncs podíem tirar endavant, pel que sigui la cosa s’ha complicat i evidentment crec 
que és una cosa que hi he pensat i  he intentat, a vegades ho he verbalitzat amb alguns de 
vosaltres, i ho he intentat tirar endavant, per tant jo estic molt tranquil amb la publicació que he 
fet  al  facebook  i  és  una  frase que  la  comparteixes,  evidentment  podria  fer  un  aclariment  i  
posar-hi per les dos parts.

Sr. Ramon Cònsola, jo he volgut llegir-te la frase i també t’he dit, jo la comparteixo. Referent a la  
moció de censura, t’he la comento, estàvem, aquí érem dos grups Esquerra i nosaltres, i per cert  
amb el grup d’Esquerra perfectament que hi havia la Divina, vam anar de meravella tant els uns  
com els altres, vam viure una situació molt complicada perquè quan ell, tot pel tema d’unes 
sevillanes, quan el senyor Roure plega perquè entri jo, entremig el Miquel que era el de festes, 
havia de fer unes sevillanes, i va haver una guerra entre Esquerra i nosaltres, i jo els hi vaig dir, 
mireu sabeu que, que sigui  alcalde el  Cau, perquè, mentre jo alcalde,  però jo no tenia cap 
atracció per la cadira, ara el que no volia, era sacrificar al meu regidor. Això ho tenia molt clar, i  
aquí en aquesta sala, ens vam reunir, no sé si te’n recordes, fins a les tres i mitja de la nit,  
discutint això, perquè jo ho tenia molt clar, però bueno, això deixem-ho de banda, això va ser  
una crisis molt seria, després va venir el Ple, ells abans del Ple, ells van venir i em van dir el que  
votarien i al final va acabar així, sinó hagués guanyat el Cau, clar, érem cinc.

Però la moció de censura va venir perquè jo sempre era partidari i encara ho mantinc ara, i això  
ho he dit moltes vegades que el qui guanyava havia de gestionar, va guanyar l’equip del Cau, 
però clar, en algun Ple, votàvem i se’ns deia voteu el que vulgueu que jo faré el que em donarà 
la gana. Estem en democràcia aquí, no sé, jo li vaig dir mira al pròxim Ple que facis això, serà 
l’últim Ple que seràs alcalde, perquè els d’Esquerra hi tenien ganes i així va ser, així va ser la  
moció de censura, així va ser, no és que ens el traguéssim de damunt, que el Cau ha manat molt 
temps, perquè d’entrada ja el podíem treure de davant, si es que la nostra intenció era la de 
manar, ja no l’havíem de deixar manar, però les coses van anar d’aquesta manera; referent a la 
moció, que van marxar ferits, no et dic que no. 

Nosaltres com un dia va dir la Maria, no estem ferits, això és com aquell, i estic cansat de dir-ho, 
el que córrer, jo vinc del món de la gasolina, m’agrada la gasolina, fins que no baixa la bandera a  
quadros no has guanyat, i pots ser el millor del món, però et pot punxar la roda. És a dir, el qui  
córrer sap que té el  risc de que el  multin. Llavors si tu et presentes a unes eleccions, pots  
guanyar o pots perdre, en aquest cas nosaltres vam perdre per darrera vostra, no passa res,  
pues ja està. Ara d’aquí a tot el que va venir després, home com a que. Mira nosaltres si que 
podíem fer mal, i tenint papers damunt de la taula, per fer mal, i no el vam fer, i ells ho saben, 
teníem tots els papers damunt,  i  no en vam fer, perquè, home viuen aquí a Bell-lloc,  tenen 
família, i podíem fer sang, però be, això ja s’ha acabat, passem i brillo. Ara, per això et dic, que  
el tema s’ha complicat. Però és que ja es va complicar a l’inici, abans de i clar això d’aquí s’ha 
anat agreujant.

A vegades, als pobles, i aquest confrontament que tu dies, almenys mentre nosaltres vam ser a  
l’alcaldia, vam procurar frenar-lo, perquè venia de molt enrere, això ja ve de  “años a” els dos 
grups, que estan enfrontats i nosaltres vam intentar minimitzar-ho això. Perquè jo vaig ajudar a 
gent que eren de l’altre grup, de l’altre grup, d’aquest grup enfrontat, em van venir a demanar  
favors, i els hi vaig fer i a mi no m’han d’agrair res, jo era l’alcalde i ho havia de fer, com a  
qualsevol altra persona, per tant vam intentar minimitzar tota aquesta guerra, però bueno, pel  
que es veu s’ha tornat a reobrir, doncs s’haurà de parar el volcà, sinó bueno pues que vagi treien  
lava, vull dir que així es la vida. Només és això.

Sr.  David Folguera,  vull  demanar  un comentari,  nosaltres  la democràcia ens  dona aquestes 
eines com per canviar les coses, i també fa vint mesos vam fer una qüestió de confiança.

Alcalde, Sr. Carles Palau, un any, al juliol farà un any.
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Sr. David Folguera, prop d’un any vam fer una qüestió de confiança, al final hem refereixo si no  
estem bé, feu-nos fora.

Sr. Ramon Cònsola, no. No t’equivoquis, no és el mateix una qüestió de confiança, que dimitir, al 
tanto.

Sr. David Folguera, no.

Sr. Ramon Cònsola, el senyor Puigdemont va tenir molt clar, que si no tenia el suport, amb la  
confiança  ell  plegava,  plegava,  independentment,  independentment  plegava,  una  moció  de 
confiança  és  una  mesura que es  força  voluntàriament  per  tirar  endavant  uns  pressupostos, 
perquè es dona casuísticament en una o dos coses que et permet la llei aplicar la moció de 
confiança;  el  que passa és que en el  tema de pressupostos et  veus  lligat a una moció de  
censura, i una moció de censura així a la brava, per uns pressupostos, és com aquell que se li  
clava una espina aquí i li tallen el braç, no se si m’entens, doncs home, potser no li calia tallar el 
braç, treiem-li la espina i amb una mala tallem el dit, no li amputem el braç, aquesta és la eina 
que et permet la llei.

Sr.  David Folguera,  per  desbloquejar,  potser al  final  nosaltres per  uns  pressupostos haurem 
d’utilitzar aquesta eina.

Sr. Ramon Cònsola, per un alcalde, una moció de confiança no és gaire bo, ni pel seu grup, ni  
per un poble. És una qüestió molt dràstica, això és com quan un té gangrena i li han de tallar  
algo, però mentrestant potser més la cura. Nosaltres no et donem el suport, però tirem dels teus  
pressupostos, i  ja està, ja hem acabat, però el suport no te’l  donem i la moció de confiança 
tampoc no te la fem. Bueno si la cosa es va enquistant, jo crec que el cap de davant ha de 
decidir, no ho sé, prenem una altra decisió, però bueno, naveguem així, és que en política hi cap 
tot, doncs naveguem així.

Sr.  David  Folguera,  la  Dolors  Sabater  a  Badalona,  es  troba  igual,  està  fent  una  moció  de 
confiança i els hi ha tret el suport, i si han de pactar amb el PP, pactaran i la fotran a fora, al final 
són ells.

Sr. Ramon Cònsola, han d’avançar perquè em sembla que això s’acaba a final de mes.

Sr. David Folguera, tenen vint dies, ahir la van fer.

Sr. Ramon Cònsola, al final de mes ja no la podran presentar, no, secretària, un any abans...

Sr. David Folguera, nosaltres ja no podem presentar cap més.

Alcalde, Sr. Carles Palau, a Badalona ja l’han presentat la qüestió de confiança, la setmana 
passada o principis d’aquesta.

Sr. Ramon Cònsola, han de fer la moció de censura.

Sr. David Folguera, han fet la moció de confiança i ara tenen els vint dies o no se quants per...

Sr. Ramon Cònsola, un any abans de les eleccions, tu no pots fer una moció de censura.

Secretària interventora, aquesta moció de censura, va lligada a la qüestió de confiança i prima la 
qüestió de confiança.

Sr. Ramon Cònsola, tema J.M.,  aquest senyor ara està arreglant els camins, llavors voldria, 
Bueno,  us  ho presentarem per  escrit,  si  té  seguro  de responsabilitat  civil,  i  quin  import  té, 
després,  si  té  la  identificació  fiscal  per  treballar  per  terceres  persones  i  després  en  quines 
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condicions se li  han adjudicat  el  manteniment  dels camins;  perquè sé que hi  havia algunes 
propostes, si era tant l’hora, si s’ho quedava amb un preu fixe, hi havia algo també de les graves.

Alcalde, Sr. Carles Palau, pots dir la segona qüestió, si us plau, m’has dit l’assegurança de 
responsabilitat civil.

Sr. Ramon Cònsola, l’acreditació fiscal conforme pot treballar per terceres persones, la gent que 
vol treballar pels demés, s’ha de treure una acreditació fiscal. No?

Sra.  Rosa  Mª  Buira,  les  condicions,  l’altra  vegada,  em sembla  que  vau  explicar  que  havia 
presentat l’oferta més barata, més econòmica.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si m’ho presenteu per escrit, us contesto.

Sr. Ramon Cònsola, ja t’ho entrarem per escrit.

Llavors, una altra cosa, jo no m’agrada mai queixar-me i demanar coses per mi, perquè entenc 
que es lleig, vale ho dic aquí, però clar, he portat la foto, és el pati de l’Ajuntament, que aquí si  
entra un elefant desapareix, l’altre dia, abans d’ahir, vaig tenir que apagar el foc.

Alcalde, Sr. Carles Palau, perdona, on és això? 

Sr. Ramon Cònsola, on es ficava la carpa. Aquí si entra un elefant es camufla però de conya,  
ara,  és  broma.  Però  vull  dir,  l’herba  m’arriba  al  pit,  tal  qual,  si  això  s’arriba  a  secar,  que 
s’assecarà al final d’aquest mes, començament de l’altre, aquí hi ha una càrrega de foc bestial,  
jo demà us entraré un escrit amb la foto, perquè clar, després venen els nostres magatzems, ja 
vam entrar una de queixa, ara entraré l’altra.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ja vau entrar una?

Sr. Ramon Cònsola, sí, sí, la va entrar el Poldo.

Alcalde, Sr. Carles Palau, quan?

Sr. Ramon Cònsola, ja fa temps, molt temps.

Alcalde, Sr. Carles Palau, però era del camí.

Sr. Ramon Cònsola, no. Bé, és igual, jo demà us la entraré, perquè aquí fa una eternitat. Lo  
Felipe, va segar, amb bon criteri, el xaval, quatre metros de la vora del nostre magatzem; però 
no sé jo en el cas que s’encengués això si serviria de tallafocs o no, ojalà servis, però jo crec 
que és millor que no tinguem que barallar-nos tots i que passo qualsevol cosa.

Alcalde, Sr. Carles Palau, perfecte.

Sr. Miquel Campàs, la Cooperativa també està allí.

Sr. Ramon Cònsola, jo també ho dic, el magatzem el tinc assegurat, cobraré, però llavors hi  
hauria un conflicte amb la companyia de seguros d’allà on s’ha iniciat el foc, llavors no voldria 
ser mitjancer d’un altre percal amb l’Ajuntament.

Sra. Rosa Mª Buira, a part d’això, quan es posa foc, no saps cap a on anirà el foc, vull dir.

Sr. Ramon Cònsola, hi ha la cooperativa, jo et vaig fer la foto i hi havia el foc que vaig tenir que  
apagar, em van trucar per telèfon, mira hi ha foc.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, algo més?

Sr. Ramon Cònsola, per la meva part ja està.

Alcalde, Sr. Carles Palau, voleu comentar algo més?

Sr. Miquel Amorós, jo si vull comentar, bé, és comunicar que el dia 25 del mes passat, del mes 
d’abril, es va anar a recollir a la Universitat Autònoma el segell infoparticipa, que és un segell de  
qualitat  en  transparència,  informació  a  la  pàgina  web  i  als  mitjans  que  té  l’Ajuntament  per  
comunicar-se amb el municipi, i crec que és bo dir-ho aquí al Ple i també reconèixer una mica la 
tasca del tècnic que s’ho curra dia rere dia per anar superant, és el tercer any que ens el donen,  
i s’ha de dir que som el primer municipi de menys de 5.000 habitants de la província de Lleida, 
pel  que fa a aquesta qualitat  i  transparència  en la informació i  el  tercer  en la província en  
general; crec que és una distinció per felicitar-nos tots plegats i també aprofitar que estem al Ple 
per donar també les gràcies al tècnic que s’hi dedica, per poder aconseguir aquesta distinció.

Sr. Ramon Cònsola, una coseta senyor Alcalde, que m’he deixat una cosa. Si em permet, voldria 
felicitar a l’Antonio, que ara ha estat a l’Àfrica i l’he de felicitar, com sempre el felicito, sempre li  
estic dient i crec que s’han de felicitar, perquè són un grup de gent, són una ONG que no van a  
pidolar a les administracions, s’ho paguen tot de la butxaca, no demanen mai res, i han ficat  
bastanta aigua a bastants poblats de l’Àfrica, per tant,  de cara a les dones, que l’havien de 
portar amb els gerros, això és un gran que, han ficat instal·lacions de llum amb plaques solars, i  
hi  ha  anys  que  es  porten  metges  i  infermeres  que  també  fan  operacions,  i  els  hi  porten 
contenidors  de  medicines,  per  tant  crec  que  una  persona  del  poble  que  està  dins  d’una 
organització, perquè ells diuen que no són cap ONG, jo els hi deia demaneu diners i no volen  
demanar, s’ho treuen tot de la butxaca, són gent que s’han de felicitar, per tant felicitats Antonio, i 
anant continuant.

Alcalde, Sr. Carles Palau, i no pareu.

Jo també voldria fer esment, ja ho sabeu, perquè es notori, però crec que ha de constar en acta,  
perquè quedi així reflectit, que el passat 17 d’abril es va fer entrega, el Premi Internacional de 
Recerca en Filologia Catalana Joan Solà, en la seva edició del 2018 i que el guanyador va ser 
l’Albert Rosich, Catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de Girona, el dia 17 d’abril es 
va fer l’entrega dels premis a l’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, ja sé que és notori,  
perquè ha sortit a la premsa, però crec que ha de constar en acta, perquè així ho mereix la  
importància d’aquest premi.

No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-dues 
hores i quatre 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) 
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