
10/18 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 10 d’octubre de 2018

Identificació de la sessió

Núm.: 10/2018 
Caràcter: Ordinària 
Data: dimecres, 10 d’octubre de 2018
Horari: de les 21:00 a les 22:10 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 10 d’octubre 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 de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (19/09/2018)

2. Expedient 318/2018. Adhesió al contracte basat en l’acord marc de subministrament de 
gas natural

3. Expedient 288/2018. Aprovació prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal 
del personal ajuntament
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4. Expedient 278/2018. Organització i Disposicions Comunes de Control Intern

5. Dació en compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de Junta de Govern Local

6. Mocions

7. Precs i preguntes

Amb caràcter previ al desenvolupament de la sessió, l’Alcalde, Sr. Carles Palau, recorda la situació 
política actual del país, recordant als presos i exiliats polítics.

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  19/09/2018,  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 el següent ACORD:

Primer.- Aprovar l’acta del Ple Ordinari de data 19/09/2018.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sr. Jaume Amorós, proposa les següents esmenes a l’acta: Al  punt  de dació en compte dels  
decrets d’alcaldia i dels acords de Junta de Govern Local, s’ha d’afegir que l’Alcalde diu que no hi  
ha cap Junta de Govern Local.

Votació

Es sotmet a votació la incorporació de la esmena exposada anteriorment a l’acta del Ple ordinari 
de data 19/09/2018, aquestes 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, Sra. Nadir Castells. 
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5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit  
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.

1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

SEGON.-    ADHESIÓ  AL  CONTRACTE  BASAT  2018.02-D1  EN  L’ACORD  MARC  DE 
SUBMINISTRAMENT  DE  GAS  NATURAL  AMB  DESTINACIÓ  ALS  ENS  LOCALS  DE 
CATALUNYA  (Exp.  2018.02)  ADJUDICAT  PEL  CONSORCI  CATALÀ  PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU.

ANTECEDENTS

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 
de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny de 2018, adjudicar 
l’Acord  marc  de  subministrament  de  gas  natural  amb  destinació  a  les  entitats  locals  (Exp. 
2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta Pressió), mitjançant la selecció 
de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA (ara denominada NATURGY IBERIA SA) i 
ENDESA ENERGÍA SAU de conformitat amb els Plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat.

2.-  En  data  9  de  juliol  de  2018  es  va  procedir  a  la  formalització  dels  pertinents  contractes 
administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i amb l'empresa ENDESA 
ENERGÍA, SAU.

3.-  Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser aprovat el  
plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte de subministrament de 
gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat anterior i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa 
Pressió  i  Lot  2:  Mitja  i  Baixa  Pressió),  així  com la  seva  licitació  mitjançant  la  presentació  de 
proposició econòmica en sobre tancat, el quals, es troben publicats, també, al perfil de contractant 
de l’entitat.

4.- En  data  20  de  juliol  de  2018  la  Comissió  Executiva  del  CCDL,  prèvia  tramitació  del 
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar adjudicar els 
dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del subministrament de gas  
natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant oferta presentada en sobre 
tancat  (expedient  2018.02-D.1)  a  l’empresa  ENDESA  ENERGÍA  SAU,  formalitzant-se  el 
corresponent contracte, en data 31 d’agost de 2018.

5.-Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20 del Plec de 
clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1.

6.- Atès l’informe d’intervenció de data 20 de setembre de 2018 on es posa de manifest que no  
existeix  contracte vigent  amb l’empresa subministradora de gas i  que procedeix  la seva nova 
licitació. L’import del contracte és superior als 15.000€ i per tant no escau un contracte menor. 
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Donades les limitacions de l’ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i les facilitats que dona la central de 
compres de l’ACM pel que fa a la tramitació de l’expedient de contractació del  subministrament i a 
les negociacions amb les empreses subministradores.

FONAMENTS DE DRET

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en 
la redacció donada per la LRSAL.

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim 
de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes. 

Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als contractes i Acords 
marc licitats abans de la seva entrada en vigor.

Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles concordants de la 
nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables d’acord amb la seva Disposició 
Transitòria Primera.

Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) i articles concordants de la nova LCSP 
(Articles  153  i  220)  pel  que  fa  a  la  formalització  dels  contractes  administratius  mitjançant  la 
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècnioques que regeixen l’Acord marc 
del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya  aprovats per la 
Resolució  de Presidència  núm.  12/2018,  de  5  de març i  publicats  al  perfil  de contractant  de 
l’entitat.

Plec  de  clàusules  administratives  particulars  del  procediment  derivat  de  l'Acord  marc  del 
subministrament  de  gas  natural  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya,  a  licitar 
mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i  
publicat al perfil de contractant de l’entitat. 

Disposició Addicional segona, apartat segon de la LCSP, relatiu a la competència dels òrgans de 
contractació de les entitats locals. 

Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell el següent ACORD: 

Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Bell-lloc d’Urgell al contracte basat (Exp. 2018.02-D1) 
en  l’Acord  marc  de  subministrament  de  gas  natural  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de 
Catalunya (Exp. 2018.02), regit pels plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques que regeixen l’Acord marc del  que deriva,  aprovats per la Resolució de Presidència 
núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat i pel plec de clàusules 
administratives particulars que regeix els contractes basats en l’anterior, aprovat per Resolució de 
Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat, per un 
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termini  de  dotze  mesos,  des  de  l'1  d’octubre  de  2018 al  30  de setembre  de 2019,  amb les 
següents condicions econòmiques:

Lot 1                                                             Preu tarifa
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh) 53,090 €
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh) 46,190 €
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh) 41,590 €
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh) 38,590 €

Lot 1                                                              Preu tarifa
Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh) 27,500 €
Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh) 27,300 €

Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte 
derivat  de l’Acord marc de subministrament  de gas natural  (Avinguda Vilanova, 2-10 ,  08018, 
Barcelona), així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL (preferentment per  
e-notum al NIF P0800222B i el  correu electrònic  ccdl@ccdl.cat o per correu a Carrer València 
núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (preferentment 
per correu electrònic a  centraldecompres@acm.cat o per correu postal  a Carrer València núm. 
231, 6a planta, 08007 Barcelona).

Quart.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU. -empresa 
adjudicatària  del  contracte  derivat  de  l'acord  marc  de  subministrament  de  gas  natural-,  que 
s'imputarà,  dins del  pressupost  prorrogat per l'any 2018, a càrrec de l'aplicació pressupostària 
1610-22102, denominada gas general. 

Cinquè.- Delegar  la  competència  a  l’Alcaldia  per  aprovar  les  pròrrogues  del  contracte  basat,  
sempre i quan no es modifiquin substancialment les condicions contractuals. 

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú. 

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Alcalde, Sr. Carles Palau, tal i com he explicat als antecedents, actualment no existeix contracte 
vigent de subministrament de gas i el consum anual és superior als 15.000,00 € per tant, s’ha de 
fer o bé una licitació amb el cost de temps i recursos que això genera, o l’altra opció que tenim, 
com hem fet altres vegades, adherir-nos a l’acord marc de l’Associació Catalana de Municipis, 
amb  aquest  cas  creiem  que  és  més  avantatjós  tant  per  preu  com  per  estalvi  de  recursos 
adherir-nos amb aquest conveni, per això ho presentem a l’aprovació d’aquest Ple.

Sra. Rosa Buira, nosaltres creiem que és una part de la gestió que us toca com a equip de govern, 
i per tant nosaltres en principi res a dir, a més a més aquest contracte, no sé si ho has llegit, em  
sembla que no, és per un any, s’acaba el 30 de setembre de 2019, i per tant d’aquí un any si les 
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condicions realment són les que són, i és favorable, se suposa que continuarà i sinó hi ha opcions  
a canviar-ho.

Alcalde,  Sr.  Carles  Palau,  el  contracte  actual  és  d’un  any,  i  sinó  em  falla  la  memòria,  i  si  
m’equivoco em corregeixes, hi ha tres pròrrogues previstes d’un any, però en qualsevol moment si  
l’Ajuntament troba una altra opció més barata ens podem canviar. Cada any, suposo que haurem, 
l’ACM ens comunicarà si volem adherir-nos a la següent pròrroga i anirem fent així.

Sra. Rosa Buira, la pròrroga sempre és decisió de l’Ajuntament, si la vols continuar o no.

Alcalde, Sr. Carles Palau, correcte. 

Votació

Es sotmet a votació la proposta d’acord d’adhesió al contracte basat 2018.02-D1 en l’acord marc 
de subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2018.02) 
adjudicat  pel  consorci  català  pel  desenvolupament  local  a  l’empresa  Endesa  Energia,  SAU, 
aquesta s’aprova per la 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, Sra. Nadir Castells. 

1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

Abstencions:

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

TERCER.-  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  L'INCREMENT  DELS  COMPLEMENTS 
RETRIBUTIUS  PER  LES  SITUACIONS  D'INCAPACITAT  TEMPORAL  DEL  PERSONAL 
FUNCIONARI I LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL 

ANTECEDENTS

Atès que  en data 14 de juliol 2012 es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat el Reial Decret-llei  
20/2012, de 13 de juliol,  de mesures per  garantir  l’estabilitat pressupostària i  de foment  de la 
competitivitat,  l’article  9  del  qual  regulava  la  prestació  econòmica  de  la  situació  d'incapacitat 
temporal del personal al servei de les Administracions Públiques.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell reunit en sessió ordinària núm. 8/12  de data  
14 de desembre de 2012 va acordar aprovar per regular la prestació econòmica de la situació 
d’incapacitat  temporal  del  personal  al  servei  de l’ajuntament  de Bell-lloc d’Urgell,  que transcrit  
literalment, en el seu apartat primer, diu:
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<<Acordar complementar, en els termes del que estableix el Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de  
juliol,  de  mesures  per  garantir  l’estabilitat  pressupostària  i  de  foment  de  la  competitivitat,  les  
prestacions que percebrà el personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i  
el personal laboral al seu servei:

a) Quan  la  situació  d'incapacitat  temporal  derivi  de  contingències  comunes,  un  complement  
retributiu del 50% els 3 primers dies, un altre del 15% sobre la percepció de l’entitat gestora,  
mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un altre del 25%  
sobre  la  percepció  de  l’entitat  gestora,  mútua  o  empresa  col·laboradora  autoritzada  
(INSS/MÚTUA), des del dia 21 en endavant.

b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, un complement  
retributiu del  25% sobre la percepció de l’entitat  gestora,  mútua o empresa col·laboradora  
autoritzada (INSS/MÚTUA),a partir del 1er dia de baixa.>> 

Atès que el 9 de març de 2018 es va signar el 2n Acuerdo para la mejora del empleo público y de 
condiciones de trabajo entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, i els sindicats CCOO i 
UGT,  publicat  al  BOE núm.  74  de  26  de  març  de  2018  al  punt  5è  Mesures  en  matèria  de 
incapacitat temporal, primer paràgraf diu el següent:

“Cada  Administración  Pública  podrá  determinar,  previa  negociación  colectiva,  las  
retribuciones  que  vaya  a  percibir  su  personal  en  situación  de  incapacidad  temporal,  
mediante el establecimiento de un complemento retributivo que, sumado a la prestación  
del  Régimen  General  de  la  Seguridad  Social  o  de  sus  regímenes  especiales  de  
funcionarios públicos, civiles y militares, alcance hasta un máximo del cien por cien de sus  
retribuciones fijas previas al  inicio  de la incapacidad temporal.  La articulación de esta  
medida podrá, en su caso,  establecer diferentes escenarios retributivos en función del  
tipo de contingencia que haya dado lugar a la incapacidad temporal o de la duración de la  
misma.”

Atès que en data 4 de juliol de 2018, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei  6/2018, de 
03 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, i que la disposició addicional 54 
relativa a la Prestació econòmica en la situació de incapacitat temporal del personal al servei de 
les  Administracions  Públiques  i   organismes  i  entitats  públiques  dependents  de les  mateixes, 
determina el següent:

<<Uno.  Cada  Administración  Pública  podrá  determinar,  previa  negociación  colectiva,  las  
retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos y entidades públicas  
dependientes, en situación de incapacidad temporal y en el caso del personal funcionario al que  
se le hay expedido licencia por enfermedad, de acuerdo con las siguientes reglas: 

1.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad Social  
y al personal estatutario y laboral, se podrá establecer un complemento retributivo desde  
el primer día de incapacidad temporal que, sumado a la prestación del Régimen General  
de la Seguridad Social, alcance hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones  
fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal.>> 

Atès que l’1 d’octubre de 2018 la Comissió Negociadora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell va 
acordar i signar amb l’Alcalde entre d’altres, la Incapacitat Temporal del 100 % de les retribucions 
del treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell. 
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Atès que l’article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text  
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que “Els acords han de versar sobre  
matèries competència dels òrgans de govern de les administracions públiques.  Per a la  seva  
validesa i eficàcia és necessària la seva aprovació expressa i formal per part d’aquests òrgans.” 

Per tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  
reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 52.2.i) 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.  Modificar l’acord adoptat en la sessió 8/12 del Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell 
del  dia  14 de desembre de 2012,  en  el  sentit  d’incrementar  el  complement  retributiu  per  les 
situacions d’incapacitat temporal dels empleats municipals, fins a  cobrar el màxim del 100 per  
cent des del primer dia de la incapacitat temporal.  

SEGON. Aquest acord serà aplicable a les situacions d’incapacitat temporal,  iniciades des de l’1 
d’octubre de 2018. 

TERCER. Notificar aquest acord a tot el personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Bell-lloc 
d’Urgell, pel seu coneixement.

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

 
Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Alcalde,  Sr. Carles Palau, aquest  és un complement  que ja estava contemplat abans de l’any 
2012, quan es va tenir que modificar, i ara com que la Llei de Pressupostos de l’Estat ho permet, 
doncs el tornem a recuperar.

Sra. Rosa Buira, nosaltres, en cap moment volem perjudicar als treballadors de l’Ajuntament, ni  
molt menys, i considerem que és just que l’equip de govern proposi recuperar el cobrament del 
100%, perquè quan un està de baixa, si a sobre s’ha de preocupar si cobrarà tot el sou o no el  
cobrarà, és un afegit que no cal, per tant, estem contents de que hagueu fet aquesta proposta.

Votació

Es sotmet a votació la proposta d’acord d’aprovació de l’increment dels complements retributius 
per  les  situacions  d’incapacitat  temporal  del  personal  funcionari  i  laboral  de  l’Ajuntament  de 
Bell-lloc d’Urgell, aquesta s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la corporació.

Vots a favor: 

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

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

QUART.-  ADOPCIÓ  DEL  MODEL  DE  CONTROL  INTERN  PER  A  LA  FISCALITZACIÓ  I 
INTERVENCIÓ DE LA GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA

En  l’expedient  relatiu  a  l’adopció  de  model  de  control  intern  simplificat,  en  règim de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia, de requisits bàsics, per a les despeses i obligacions, 
i de control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la 
funció  interventora  sobre els  drets  i  ingressos d’aquesta  Entitat  local,  en  aplicació  del  Reial 
Decret 4242017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats  
del sector públic local.

 ANTECEDENTS 

1. La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de les entitats 
locals es regula amb caràcter general en els articles 92, 133 i 136 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases del règim local (LRBRL), i en els articles 213 i següents 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 (TRLRHL), i 
concretament, en el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del 
control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017). 

2. L’article 213 del TRLRHL estableix que les funcions de control intern s’exerciran en les 
entitats  locals  amb l’extensió  i  efectes  que  es  determinen  en  els  articles  següents  de la  llei,  
respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les societats mercantils 
d’elles  dependents,  en les  seves  modalitats  de funció  interventora,  funció  de control  financer, 
inclosa l’auditoria de comptes de les entitats locals que es determinin reglamentàriament i funció 
de control de l’eficàcia. 

3. El RD 424/2017 té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l'article 213 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març i la seva finalitat és la regulació dels procediments de control intern, la metodologia 
d’aplicació i els criteris d’actuació a les entitats locals en termes homogenis amb els desenvolupats 
en altres àmbits del sector públic. 

4. Per  provisió  d’alcaldia  de  data  13  de  setembre  de  2018  ,  s’ha  disposat  la  formació 
d’Expedient  per a, conforme l’article 13.1 del  Reial  decret 424/2017, de 28 d'abril, pel  qual es 
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, la implantació, en el  
seu cas, del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en quan a les 
despeses i obligacions, respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en 
l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i de substitució de la 
fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents 
amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat.

5.En data 14 de setembre de 2018 s’ha emès informe per la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament 
de Bell-lloc d’Urgell. 

 
FONAMENTS DE DRET 

1. L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat local, en l’exercici  
de les seves funcions de control intern, està sotmès als principis d’autonomia funcional, exercici  
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desconcentrat i procediment contradictori i haurà d’exercir el control intern amb plena autonomia 
respecte de les autoritats i  les altres entitats la gestió de les quals sigui objecte del control. A 
aquests  efectes,  els  funcionaris  que  el  portin  a  terme  han  de  tenir  independència  funcional  
respecte dels titulars de les entitats controlades. L’òrgan interventor ha de disposar d’un model de 
control eficaç i per a això se li han d’habilitar els mitjans necessaris i suficients.

A aquests efectes el model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs, el control efectiu de, com 
a mínim, el vuitanta per cent del pressupost general consolidat de l’exercici mitjançant l’aplicació 
de les modalitats de funció interventora i  control  financer,  i  del  cent  per cent  del  mateix en el  
transcurs de tres anys consecutius. 

2. Previ informe de l'òrgan interventor  i  a proposta del  President, el  Ple de l'Entitat Local  
podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, segons l'article 219.2 del Text  
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març en relació amb el 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el  
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.

3.L’article 39 del RD 424/2017 estableix que podran aplicar el règim de control intern simplificat 
aquelles entitats locals incloses en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local  
(Regla  1  de  la  Instrucció  del  model  simplificat  de  comptabilitat  local,  aprovada  per  l’Ordre 
HAP/1782/2013, de 20 de setembre), i que són les següents:

a. Els municipis el pressupost dels quals no excedeixi els 300.000€. 
b. Els  municipis  amb pressupost  superior  a  300.000€ però  que  no  excedeixi  els 
3.000.000€, i la població dels quals no superi els 5.000 habitants. 
c. La  resta  d’entitats  locals  sempre  que  el  seu  pressupost  no  excedeixi  els 
3.000.000€. 

 
L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, d’acord amb les xifres de població resultants de la última revisió 
del padró municipal, té una població de dret de 2.291 habitants, i l’import de les previsions inicials  
d’ingressos de l’últim pressupost aprovat per l’entitat local i, si s’escau, el de les previsions inicials 
d’ingressos  que,  per  l’entitat  local  i  els  seus  organismes autònoms,  es  dedueixi  de l’estat  de 
consolidació del pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de l’article 166 del text refós de la Llei 
reguladora  de  les  hisendes  locals,  aprovat  per  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març 
(TRLRHL),  corresponent  a  l’últim pressupost  aprovat,  és  de 1.669.336,19  euros,  variables  de 
població i  pressupost  que fan que estigui  inclòs en l’àmbit  d’aplicació del  model  simplificat de 
comptabilitat local, i per tant, es pugui acollir, d’acord amb l’article 39 del RD 424/2017, al règim de 
control intern simplificat. 

L’article 40 del RD 424/2017 estableix que les entitats acollides al règim de control intern simplificat  
hauran d’exercir la funció interventora, en les seves dues modalitats de règim ordinari i especial de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia, respecte a la gestió econòmica de l’Entitat Local, no sent 
d’aplicació obligatòria la funció de control financer, sense perjudici de l’aplicació de l’auditoria de 
comptes  en  els  supòsits  previstos  en  l’article  29.3.A)  del  mateix  RD  424/2017  i  d’aquelles 
actuacions la realització de les quals per l’òrgan interventor deriva d’una obligació legal. 

L’exercici d’aquesta funció interventora es realitzarà en els mateixos termes a totes les entitats 
locals, independentment  de que el  règim de control  aplicat  sigui  el  simplificat o el  general;  no 
obstant, en l’exposició de motius del RD 424/2017, el legislador considera raonable, sobretot pel 
que fa a les entitats locals que optin pel règim de control simplificat, l’aplicació de la fiscalització 
prèvia limitada, sempre i quan el ple adopti els acords oportuns de conformitat amb els articles 
219.2 del TRLRHL i 13 del RD 424/2017. 
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4. En matèria de drets i ingressos, l'exercici de l'expressada funció interventora comprendrà 
la intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets de 
contingut econòmic i ingressos o moviment de fons de valors.

La  fiscalització  prèvia  dels  drets  i  ingressos  de  la  tresoreria  de  l’entitat  local  (i  la  dels  seus 
organismes autònoms) es podrà substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control inherent a la  
presa  de  raó  en  comptabilitat  i,  si  s’escau,  pel  control  posterior  dels  drets  i  ingressos  de  la 
tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control financer; com a procediment per a l’exercici de 
la funció interventora sobre els drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 
del RD 424/2017.

L'apartat 2 del citat article 9 disposa que el control posterior dels drets i ingressos de la Tresoreria 
de l'Entitat Local i la dels seus organismes autònoms s'efectuarà mitjançant l'exercici del control 
financer.

Serà el Ple de la Corporació l'òrgan competent que podrà acordar la substitució de la fiscalització 
prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per actuacions comprovatòries 
de control financer.

Aquest control financer posterior es durà a terme mitjançant la utilització de tècniques de mostreig 
o auditoria que han de ser  objecte de valoració i  desenvolupament  per  part  de la Intervenció 
d'aquest Ajuntament.

No obstant  això,  ha  de tenir-se en compte que  no serà  possible acordar  la  substitució  de la 
fiscalització prèvia de tots els drets i ingressos de l'Entitat, ja que, conforme l'article 9.3 del Reial  
decret 424/2017, de 28 d'abril, els actes d'ordenació i pagament material derivats de devolucions 
d'ingressos indeguts sempre seran sotmesos a la funció interventora plena prèvia. 

En tot cas, de no acordar-se de forma expressa la referida substitució, serà aplicable fiscalització 
prèvia plena a tots els actes, documents o expedients susceptibles de produir drets de contingut  
econòmic i ingressos o moviment de fons de valors. 

5. Els articles 7 i següents del RD 424/2017 estableixen que la funció interventora, que podrà 
ser exercida com a fiscalització prèvia o com a intervenció prèvia, segons el cas, té per objecte 
controlar, abans que siguin aprovats, els actes de l’entitat local i dels seus organismes autònoms,  
sigui quina sigui la seva qualificació, i, en els supòsits en què ho determini la normativa aplicable, 
els consorcis adscrits, que donen lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així  
com els ingressos i pagaments que se’n derivin, i la inversió o l’aplicació en general dels seus fons 
públics, amb la finalitat d’assegurar que la seva gestió s’ajusti  a les disposicions aplicables en  
cada cas.  

Pel que fa referència al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i  
obligacions, l’article 13.1 del mateix RD 424/2017, de 28 d’abril, estableix que, previ informe de 
l’òrgan interventor i a proposta del president, el Ple de l’Entitat local podrà acordar el règim de  
fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics. Per tots aquests casos en què el Ple 
acordi la fiscalització i intervenció limitada prèvia, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els  
requisits bàsics que es detallen a l’apartat 2 de l’article 13, estant subjectes a control posterior, 
mitjançant l’exercici del control financer.

Per  a  la  determinació  dels  requisits  considerats  bàsics  cal  atendre  a  aquells  que  assegurin 
l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions públiques,  
i resultaran d’aplicació en tot cas els requisits bàsics recollits en l’Acord del Consell de Ministres 
vigent en cada moment, en tot allò que sigui d’aplicació a les entitats locals.
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I en conseqüència, resultarà aplicable el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia respecte 
dels tipus de despeses i obligacions per als quals no s’hagi acordat el règim de requisits bàsics als 
efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia, el mateix que, al marge ja d’acord, per a les  
despeses de quantia indeterminada. 

Com ja s’ha avançat,  en els  casos en què el  Ple adopti  el  règim de fiscalització i  intervenció 
limitada prèvia de requisits bàsics, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics 
següents : 

a.  L’existència  de crèdit  pressupostari  i  que el  proposat  és  l’adequat  a  la naturalesa de la 
despesa o obligació que es proposi contreure. S’entén que el crèdit és adequat quan financi  
obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l’entitat local que 
compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del TRLRHL. 
En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb finançament afectat  
s’ha de comprovar que els recursos que les financen són executius,  i  s’ha d’acreditar amb 
l’existència de documents fefaents que n’acreditin l’efectivitat. 
Quan  es  tracti  de  contreure  compromisos  de  despeses  de  caràcter  plurianual  s’ha  de 
comprovar, a més, si es compleix el que preceptua l’article 174 del TRLRHL. 
S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites 
a càrrec de la tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del  
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

b. Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. En tot cas s’ha de 
comprovar la competència de l’òrgan de contractació o concedent de la subvenció quan aquest 
òrgan no tingui atribuïda la facultat per aprovar les despeses de què es tracti. 

c. Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, determini el ple a 
proposta  del  president  i  previ  informe  de  l’òrgan  interventor.   A  aquests  efectes, 
independentment que el Ple hagi dictat acord o no, es consideren, en tot cas, transcendents en 
el  procés  de  gestió  els  aspectes  que  fixi  l’acord  de  Consell  de  Ministres  vigent  respecte 
l’exercici  de la  funció  interventora  en  règim de requisits  bàsics,  en els  supòsits  que siguin 
aplicables  a  les  entitats  locals,  que  s’han de comprovar  en tots  els  tipus  de despesa que 
comprèn.

6. En relació a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics 
respecte  de  despeses  i  obligacions,  l’article  13  RD  424/2017,  de  28  d’abril,  preveu  que, 
addicionalment, el  Ple de la corporació pugui aprovar altres extrems addicionals que tindran la 
consideració de requisits o tràmits essencials. Aquests extrems haurien de tenir  com a finalitat 
assegurar l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions 
públiques. 

No obstant, encara que l’Entitat no hi acordi d’addicionals essencials, els òrgans de control que 
observin alguna incidència en el compliment dels requisits propis d’un expedient sempre podran 
fer ús de la seva facultat de formular observacions complementàries en la fiscalització i intervenció 
limitada prèvia, conforme es preveu a l’article 14 del RD 424/2017, de 28 d’abril, que disposa que 
“l’òrgan  interventor  pot  formular  les  observacions  complementàries  que  consideri  convenients, 
sense que aquestes tinguin,  en cap cas, efectes  suspensius  en la tramitació dels  expedients. 
Respecte a aquestes observacions no és procedent el plantejament de discrepància”.

7. L’informe  emès  per  la  Secretaria  intervenció  de  l’Ajuntament  de  data  14/19/2018   va 
considerar adient, i la Presidència va assumir aquest criteri a efectes de la seva Proposta d’Acord,  
l’aplicació del règim de fiscalització limitada prèvia de despeses i obligacions en règim de requisits 
bàsics, respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de 
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. I igualment van considerar adient el  
mateix Informe de Secretaria Intervenció  la proposta d’Acord de substitució de la fiscalització 
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prèvia dels  drets i  ingressos de la tresoreria de l’Entitat  local  i  els  seus ens dependents  amb 
pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per  
a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos.

En raó dels anteriors antecedents, fonaments de dret, a proposta de l’Alcaldia, i conforme l’informe 
de Secretaria Intervenció de data 14/09/2018, es proposa al Ple, adoptar el següent ACORD: 

Primer.- Aprovar  l’aplicació  del  règim  simplificat  pel  control  intern  de  l’activitat  econòmica 
financera  de  l’entitat  local,  en  els  termes  que  preveuen  els  articles  39  i  40  del  Reial  Decret  
424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’estableix el règim jurídic del control intern de les Entitats del 
Sector Públic Local, amb efectes d’1 de juliol de 2018. 

Segon .- Adopció del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per 
a  l’exercici  de la  funció  interventora  sobre  despeses i  obligacions,  en  els  termes  que  preveu 
l’article 13.2 de l’esmentat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, i respecte dels extrems fixats per 
l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,  
General Pressupostària (actualment es consideren, en tot cas, extrems transcendents, i per tant 
bàsics, els establerts en la Resolució de 2 de Juny de 2008 de la IGAE, per la qual es publica  
l'Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, per la qual es dóna aplicació a la previsió 
dels arts. 152 i 147 de la Llei General Pressupostària, respecte a l'exercici de la funció interventora 
en règim de requisits bàsics, modificada i actualitzada per Resolució de 4 de juliol de 2011 i en la 
Resolució de 25 de juliol  de 2018,  de la IGAE,  per  la qual  es  publica l’Acord del  Consell  de 
Ministres de 20 de juliol de 2018, pel qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de 
la Llei General Pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits 
bàsics en l’àmbit dels contractes del sector públics i encàrrecs a mitjans propis).

Tercer.- Substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i 
els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel  control inherent a la presa de raó en 
comptabilitat, i per actuacions de comprovació posteriors mitjançant la utilització de tècniques de 
mostreig o auditoria, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus 
drets  i  ingressos,  en  els  termes  que  preveuen  els  articles  9  i  40  de  la  norma reglamentària  
esmentada. 

Quart .- De deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a l’Ajuntament que 
contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a partir de l’1 de juliol de 2018.

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú. 

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Alcalde Sr. Carles Palau, aquest és un acord que ja es va presentar al Ple del mes passat, es va  
decidir que es tornaria a presentar a aquest Ple, un cop s’ha tingut una reunió amb la Secretària 
per aclarir certs dubtes que hi havia.

Sra. Rosa Buira, tot això d’aquestes normatives és un mica farragós.

Sr. Antonio Rispa, donem tota la confiança a la Secretària que és qui ho ha de controlar.

Sra. Rosa Buira, l’explicació de la senyora Secretària l’altre dia va ser pertinent  i convincent, i  
només dir que si aquesta llei marc, que és la Llei de Bases de Règim Local estableix que per tota  
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la gestió econòmica financera un procés tant farragós i tant pesat, està bé que puguem alleugerir i  
suposem i confiem, com ha dit l’Antonio, amb la gestió que fa la Secretària, doncs la senyora  
Secretària,  sempre cuidarà molt  bé de vetllar,  perquè la gestió econòmica de l’Ajuntament  de 
Bell-lloc es faci correctament, per tant, res a dir.

Votació

Es sotmet a votació la proposta d’acord relatiu a l’adopció del model de control intern per a la 
fiscalització  i  intervenció  gestió  econòmica  financera,  aquesta  s’aprova  per  unanimitat  dels 
membres assistents de la corporació.

Vots a favor: 

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

CINQUÈ  .  DACIÓ  EN  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 0213/2018.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0214/2018 fins al núm. 0232/2018 ambdós inclosos. 
S’adjunta annex.
 
ANNEX 
DECRETS 2018
DECRET NÚM. ASSUMPTE 
DECRET  2018 
2018-0214 Convocatòria sessió ordinària ple 19/09/2018
DECRET  2018 
2018-0215

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de pas de vianants a la 
Carretera N-II del TM de Bell-lloc

DECRET  2018 
2018-0216

Aprovació clàusula Addicional Cinquena del conveni col·laboració entre el Servei 
Català de la Salut

DECRET  2018 
2018-0217

Reconeixement obligacions  d'abril i maig de 2018, per aprovació de fres rebudes 
adquisició material i serveis 

DECRET  2018 
2018-0218

Reconeixement obligacions de 1 al 31 d'agost de 2018 per aprovació de factures 
rebudes

DECRET  2018 
2018-0219

Reconeixement obligacions del 1 al 15 de setembre de 2018 per aprovació de 
factures rebudes 

DECRET  2018 Relació de pagaments
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2018-0220
DECRET  2018 
2018-0221 Relació de pagaments
DECRET  2018 
2018-0222 Relació de pagaments
DECRET  2018 
2018-0223 Contractació eventual d'una tècnica d'educació infantil per la Llar d'infants
DECRET  2018 
2018-0224

Sol·licitud de prorroga projecte subvencionat per Generalitat de Catalunya 
inversió camins públics locals 2018/20

DECRET  2018 
2018-0225 Resolució reparament 2018-005
DECRET  2018 
2018-0226 Llicència provisional d'obres d'alta a la xarxa d'aigua i clavegueram
DECRET  2018 
2018-0227 Aprovació nòmines i dietes
DECRET  2018 
2018-0228 Convocatòria sessió ordinària Junta de Govern Local
DECRET  2018 
2018-0229

Incoació expedient de resolució del contracte administratiu especial per 
l'explotació del bar "La Cultural"

DECRET  2018 
2018-0230

Llicència urbanística compactació terreny  polígon industrial Vinyes del Mig  
parcel·les 21, 22 i 23

DECRET  2018 
2018-0231 Contractació personal laboral temporal peó oficis varis brigada municipal
DECRET  2018 
2018-0232 Llicència d'alta a la xarxa d'aigua i clavegueram

Donar compte de les Actes de les Juntes de Govern i dels acords adoptats de data: 03 de juliol de  
2018. S’adjunta annex.

ANNEX JUNTES DE GOVERN
DATA ACORDS

3/7/2018
Resolució suficiència idoneïtat de la documentació presentada en la revisió 
periòdica ambiental i canvi de classificació

(8/18) Atorgament targetes aparcament individual per a persones amb disminució

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

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sr. Ramon Cònsola, no es va dir la veritat al Ple, aquesta junta de govern és del 3 de juliol i per  
tant s’hauria d’haver passat al Ple anterior.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, si, però no hi ha hagut un junta posterior que aprovés aquesta acta, fins 
a la junta que vam tenir la setmana passada, dimarts passat, no vam aprovar aquesta acta, i fins 
que no està aprovada no us la podem enviar. De fet si vaig dir, no hi ha hagut cap junta, no hi ha 
cap junta que poguéssim aprovar l’acta d’aquesta junta. Ara entenc la confusió. No s’havia fet cap 
junta posterior per aprovar aquesta acta.

Sra. Rosa Buira, o sigui que de l’acord aquell que vam consensuar al principi que en deu dies ens  
arribaria l’acta de la Junta de Govern, no ha sigut mai possible, perquè és un cop s’aprovi.

Alcalde, Sr. Carles Palau, sempre ho hem fet així. Pensava que això ho teníeu clar, fins que no  
s’aprova no l’enviem.

Sra. Rosa Buira, el compromís al principi, vam entendre, que deu dies després de fer la Junta de 
Govern ens la enviaríeu a nosaltres, però clar, va faltar lo de un cop aprovat.

Sr. David Folguera, home, no les enviarem sense estar aprovades.

Sr. Miquel Campàs, ho entenem.

Sr. Ramon Cònsola, a les juntes de govern deveu aprovar altres punts.

Sr. David Folguera, clar, el primer que aprovem és l’acta anterior.

Sr. Ramon Cònsola, aquesta l’aprovarem a l’altre ple, el ple quedarà aprovat, es podrà modificar 
l’acta, si hi ha algun defecte, el ple quedarà aprovat avui, o es que aquest ple el votarem al proper.

Sr. David Folguera, però l’acta no es vàlida fins que no l’hem aprovat.

Sr. Ramon Cònsola, una cosa es publicar-la, l’altra és que l’acta reflexa els acords de la Junta de 
Govern, i es va quedar que quinze dies després de la Junta de Govern, ens la passaríeu.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no, es va quedar que es passaria l’acta abans de deu dies.

SISÈ.- MOCIONS

6.1.  MOCIÓ  PER L’ADHESIÓ  AL MANIFEST  PER ATURAR  EL MALTRACTAMENT A LES 
PERSONES GRANS 

Alcalde, Sr. Carles Palau, tenim una moció que va entrar la FATEC i és la que hem de votar avui,  
no llegiré la moció, perquè la llegirà la regidora tot seguit, però si que llegeixo la proposta d’acord,  
la proposta de moció, perdoneu.

Vist el MANIFEST PER ATURAR EL MALTRACTAMENT A LES PERSONES GRANS es proposa 
al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell els següents acords:

1. L’adhesió al manifest per aturar el maltractament a les persones grans.
2. Comunicar-ho a la Federació d’associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC)

Sra.  Rosa  Romà,  avui  presentem  aquest  manifest  i  ens  ho  demana  als  diferents  grups  que 
composen l’ajuntament, és un manifest que està redactat, promogut i presentat per la FATEC, la 
Federació d’associacions de la Gent Gran de Catalunya i que us llegeixo a continuació.
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“MANIFEST PER ATURAR EL MALTRACTAMENT A LES PERSONES GRANS

Les entitats sota signants ens apleguem per manifestar el nostre absolut rebuig al maltractament a  
les persones grans i volem fer pública la nostra voluntat de treballar conjuntament per erradicar-ho  
mitjançant la prevenció, la sensibilització i les accions enfront el maltractament.

L’edatisme,  la  discriminació  per  raó  d’edat,  és  definit  com  un  “procés  de  discriminació  i  
estereotipació d’una manera sistemàtica envers les persones d’edat avançada pel sol fet de ser  
velles” (R.Butler), i és aquesta discriminació el substrat de moltes situacions de maltractament a  
les persones grans.  L’OMS estima que 1 de cada 10 persones grans pateix  maltractament,  i  
aquesta xifra està subestimada perquè tan sols es notifica 1 de cada 24 casos. El silenci de les  
víctimes  pot  estar  motivat  per  diferents  causes:  per  sentiments  contradictoris  quan  el  
maltractament es produeix en un entorn de confiança, per por a represàlies, per aïllament social,  
per falta de consciència, o per causa d’un deteriorament cognitiu.

Malauradament, aquests fets tenen lloc amb molta freqüència i es presenten en diferents formes:  
maltractament  econòmic,  maltractament  físic,  maltractament  psicològic  o  emocional,  
maltractament sexual, negligència, abandó i altres vulneracions de drets.

Ens comprometem a:

 Fer accions conjuntes i coordinades per prevenir el maltractament a les persones grans.
 Difondre  els  recursos  jurídics  de  prevenció  com  a  mesura  de  protecció  d’aquelles  

persones  amb  capacitat  de  decidir  (Autotutela,  Poder  Preventiu,  Assistent,  Patrimoni  
protegit, etc.) així com de les mesures de protecció per aquelles persones que no poden  
decidir per elles mateixes (Incapacitació i Mesures cautelars)

 Emprendre  accions  de  sensibilització,  informació  i  formació  que  arribin  a  familiars,  
institucions, professionals, persones grans i la resta de la societat.

 Involucrar  als  mitjans  de  comunicació  en  el  bon  tracte  a  les  persones  grans  i  en  la  
divulgació del maltractament a la gent gran.

 Commemorar el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les  
Persones Grans, el 15 de Juny.

 Impulsar mecanismes eficaços i coordinats per l’assistència, l’assessorament, la denúncia  
anònima i la protecció. Entre ells, la creació d’un telèfon específic, gratuït i confidencial per  
a persones grans maltractades.

 Reivindicar justícia ràpida i eficaç per les persones grans maltractades.” 

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 

Sra. Rosa Buira, nosaltres com a grup sencer estem totalment d’acord amb aquest manifest, no 
podia ser pas de cap altra manera, la gent gran mereixen tot els respecte i més que els hi puguem 
donar i que més a més no és que se’l mereixin i tenen tot el dret i que cap persona gran ha de  
rebre cap tipus de maltracte, sigui de la índole que sigui, i crec que a més a més nosaltres com a 
part  de l’administració,  som els  representants  de l’administració local  i  més a més, part  de la 
societat activa, creiem que tenim la obligació de defensar per sobre de tot doncs els drets de la 
gent gran.

Sr. Ramon Cònsola, jo encara voldria afegir aquí que jo crec que una part de la memòria s’ha 
perdut, que avui estem gaudint el sistema del benestar, perquè aquesta gent gran van patir molt i  
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gràcies a ells el tenim, a vegades no ens recordem d’això. Avui la gent tothom demana coses, en 
demana moltes, que siguin gratis i avui si podem gaudir d’una sanitat gratuïta, si podem gaudir  
d’unes ajudes, si podem gaudir del que sigui, vol dir que una gent van passar una postguerra, van 
treballar, van tenir que pagar els medicaments, van tenir que pagar els hospitals i ara sabria molt  
greu que els maltractessin, però també crec que la societat ha de fer memòria i s’ha de recordar 
que si avui tenim el  que tenim i podem ajudar el que podem ajudar, perquè a vegades estem 
ajudant a gent que no han contribuït i  estem deixant de banda a la gent que es van sacrificar  
perquè puguem ajudar a aquesta gent i crec que a part d’això, també s’hauria de recalcar de que 
s’hauria de fer memòria i que la gent se’n recordés i la persona que rep algo i no ha contribuït que  
doni gràcies a aquesta gent.

Sra. Rosa Buira, també volia recordar a tots que si es tracta de que ens adherim al que sigui, 
també volem que consti que ens adherim.

Alcalde, Sr. Carles Palau, com ajuntament, la moció no parla de grups ni de res.

Sr. Ramon Cònsola, ara mateix estem amb el problema de les pensions, una injustícia molt gran, 
aquesta gent ho ha pagat, i com que ho han pagat s’ha de tornar, jo crec que, ara s’està mirant si  
es lliga a l’IPC o no, no s’ha de mirar tant, es compren menys tancs o menys avions o es fa menys,  
o es fan menys carreteres, o s’ajuda menys al que s’ha d’ajudar, però aquesta gent ha de cobrar el  
que els hi toca.

Alcalde, Sr. Carles Palau, gràcies per les vostres aportacions.

Sra.  Rosa  Romà,  simplement,  sempre  hem  estat  al  costat,  com  no  pot  ser  d’altra  manera, 
sensibilitzats en el compromís de vetllar, protegir, prevenir qualsevol atac que vulneri el dret de les 
persones, de totes les persones, però en aquest cas de les persones grans, per tant des del primer  
dia, l’equip de govern hem adquirit el compromís de treballar per assegurar la confortabilitat de les 
persones més vulnerables davant possibles abusos i en conseqüència el  deteriorament de les 
mateixes, per tant nosaltres donem suport a aquest manifest.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ho comunicarem a la FATEC i a la Llar de Jubilats. 

Votació

Es sotmet a votació la moció per l’adhesió al manifest per aturar el maltractament a les persones  
grans, aquesta s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la corporació.

Vots a favor: 

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

SETÈ.- PRECS I PREGUNTES 
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Sr. Ramon Cònsola, jo voldria fer precs i preguntes, més aviat precs, el primer prec és qui és el  
Regidor de medi ambient, si és que en teniu?

Alcalde, Sr. Carles Palau, crec que jo, però ho compartim entre tots.

Sr. Ramon Cònsola, no hi ha, i el que es cuida dels arbres?, parlem-ho així, diem-ho d’aquesta 
manera, dels arbres, de les plantes.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ho fem entre tots, però bàsicament Miquel, David i jo.

Sr. Ramon Cònsola, és igual, parlaré en nom de tots, mireu, jo la persona o persones que se’n  
cuiden dels arbres en aquest poble, els hi faria el mateix càstig que els hi esteu fent al lledoners  
d’allà del mirador, s’estan morint de set, realment, segurament fa més de dos mesos que no veuen  
ni una gota d’aigua, el lledoner és una planta que ho aguanta tot i molt, si tu li dones molta aigua,  
fa molta ombra, si tu li dones poca aigua, te’n fa poca, és un arbre molt sofert, es van plantar 
perquè té un cost econòmic molt barat, no cal esporgar ni res i si li vols restrènyer l’aigua els hi  
pots restrènyer, però ara d’aquí a que es morin de set, no, jo també deixaria a aquestes persones 
que els han maltractat, sense veure durant dos mesos al sol a l’estiu, a veure que passa, a veure 
que passa, a veure quin bo els hi dona, perquè penseu una cosa, un arbre, i això us ho dic moltes  
vegades, hi havia un pi davant de casa nostra, un pi que estava bé, no sé perquè es va tallar, bé ja 
és fora, no li passava res, esteu maltractant totes les plantes del poble, arbre que s’ha mort, arbre  
que no heu tornat a plantar i arbre que us heu deixar morir. Ara aquests arbres totes les fulles al  
terra,  s’estan morint  de set,  no han tingut  aigua en tot  l’estiu,  us  hauria  de caure la cara de  
vergonya. Als Tossalets va passar el mateix, us ho vau deixar morir tot, home, jo crec que ja està  
bé, una planta és un ser viu, a que ens queixem quan a alguna persona l’afusellen, que no està bé  
que l’afusellin, home no deixem morir una planta, que és un ser viu, perquè l’hem de matar, té set,  
està morint lentament, només això, aquesta és la reflexió.

El Sr. Ramon Cònsola continua amb una pregunta, el tema d’esport, vau signar un conveni amb 
VERI, s’ha cobrat?

Alcalde, Sr. Carles Palau, cada club ho ha de cobrar directament.

Sr. Ramon Cònsola, paguen directament a les entitats, han cobrat?

Alcalde, Sr. Carles Palau, es posen elles en contacte amb VERI.

Sr. Ramon Cònsola, VERI no els hi dirà.

Alcalde, Sr. Carles Palau, nosaltres hem parlat amb tots els clubs i l’any passat l’han cobrat tots, la 
temporada passada.

Sr. David Folguera, nosaltres no gestionem res d’això.

Sr. Ramon Cònsola, dieu que han cobrat.

Alcalde, Sr. Carles Palau, això és el que ens han dit ells. Ells el que han de fer és enviar una 
factura a VERI i VERI ingressa els diners, això és el que es fa des del primer dia. Sé que hi ha  
algun cas com és el Club de Futbol, que van tardar en cobrar el primer any, perquè entre que van 
enviar la factura, va haver un canvi de gestió a VERI, de l’equip que gestionava el tema de les 
subvencions, se’ls hi van perdre les factures, els hi van demanar que la tornessin a enviar i ja està.

Sr. David Folguera, van canviar la persona responsable.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, però van cobrar, els club no han manifestat el contrari. Els diners van 
directament de VERI als clubs, no passen per l’ajuntament.

Sr. Miquel Amorós, és possible que la temporada aquesta que ha començat al setembre, no l’hagin 
cobrat encara, però la temporada anterior si.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo tinc entès que la 17/18 ha d’estar al caure, per la informació que 
tenim.

Sr. Ramon Cònsola, i ara és un tema mig personal, degut a la conversa o a la discussió que vam 
tenir l’altre ple amb tu, que tu vas dir que si les coses no estaven bé, s’havien de desobeir, això ho 
vas dir tu, i ara m’has sorprès perquè, fem una mica d’història, per exemple l’equip de govern,  
bastants membres venen de l’Assemblea Nacional Catalana i ho van fer servir de trampolin per 
decantar-se cap a un partit en concret i arribar on havien d’arribar, això és lícit, això està clar; i ara 
em sorprèn que seria el moment on realment s’hagués hagut de desobeir, l’altre dia, i el vostre 
partit no ha desobeït, i ara la pregunta que et faig, no sé com et posicionaràs si al desembre, 
l’Assemblea Nacional Catalana, diu que s’ha de desobeir de debò o hi haurà altercado, el vostre 
partit cap a on es posicionarà, cap a la desobediència o com ara navegarà en les dos aigües.

Sr. David Folguera, primer de tot, cal desobeir quan serveix d’algo.

Sr. Ramon Cònsola, ah, això no ho vas dir l’altre dia.

Sr. David Folguera, si serveix d’algo, sinó encara hauríem de fer la mili, i els negres s’asseurien al 
darrera dels autocars, sinó encara les dones no votarien, o encara no correrien maratons. Cal  
desobeir perquè això canviï. Si et refereix al que ha passat aquests dies al Parlament.

Sr. Ramon Cònsola, la República no cal desobeir-la.

Sr.  David  Folguera,  si  ho  dius  pel  que  ha  passat  precisament  al  Parlament,  entenc  que  la 
desobediència ja es va fer al ple, val, i el que ha passat ara és que es va aprovar una cosa en un 
ple i a la setmana següent els hi fan canviar el que s’havia votat, això ha passat.

Sr. Ramon Cònsola, o és al revés, continua.

Sr. David Folguera, i el que passat és que un acord de ple, arriba a la mesa del Parlament, i el  
Parlament decideix que l’acord de ple tira endavant i uns decideixen no tirar-ho endavant, i per tant 
canviar-ho.  Per  tant,  qui  ha  perdut  els  vots  és  Junts  per  Catalunya,  no  Esquerra,  els  vots  
d’Esquerra han votat, i ara han canviat la majoria del Parlament, jo entenc que la posició és al 
revés.

Sr. Ramon Cònsola, jo crec que no, jo crec que Esquerra, en aquest cas. Jo no t’estic parlant del 
ple, jo t’estic parlant de l’Assemblea Nacional Catalana, diu que abans d’acabar el desembre, si o 
si, s’han de posicionar cap allà.

Alcalde, Sr. Carles Palau, però s’han de posicionar tots els grups.

Sr. Ramon Cònsola, el nostre ho té clar, jo estic parlant del vostre, perquè juga a les dos bandes.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no ho tinc clar que ho tingui tant clar el vostre, però bé.

Sr. David Folguera, al final quantes vides val Puigdemont, al final es així.

Sr. Ramon Cònsola, tu ho estàs dient.
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Sr. David Folguera, evidentment val una vida, si serveix d’algo.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si tant clar ho té el Torra perquè no aixeca la suspensió de declaració  
d’independència? Puigdemont va fer una declaració i la va suspendre, ara pot arribar el Torra i 
aixecar  la  suspensió,  i  signar  tots  els  decrets  que  estan  al  calaix,  pendent  de  signatura  del 
Puigdemont, si tant clar ho té el Torra.

Sr. Miquel Amorós, en primer lloc has parlat de que estàvem a les entitats, jo estava a l’assemblea, 
estava al jovent, això de fer servir de trampolí, aquesta expressió no m’agrada massa, jo ho he 
entès com una manera d’aprofitar-se d’estar a l’entitat per poder arribar al govern, i no ho entenc  
així.

Sr. Antonio Rispa, jo crec que les hores que es perden amb la independència, amb la gent que hi 
ha si es fessin anar per gestionar Catalunya, funcionaria d’una altra manera.

Sr.  Miquel  Amorós, jo l’expressió de trampolí,  ho entenc com una manera d’aprofitar-se d’una 
entitat per poder accedir a estar a l’ajuntament i jo no ho considero així, jo almenys i la resta de  
persones que estem a l’equip de govern, considero que som gent que ens agrada treballar pel  
poble,  igual que entenc que vosaltres sou persones que us agrada treballar pel  poble,  al  seu 
moment  teníem  l’oportunitat  de  treballar  pel  poble,  pel  país,  des  d’una  entitat,  i  ara  tenim 
l’oportunitat de treballar pel poble i també pel país des de l’ajuntament, per tant això de fer servir 
de trampolí, no se si li volies donar aquesta connotació el estar en una entitat per arribar.

Sr. Ramon Cònsola, li volia donar aquesta connotació, ho has dit perfecte, des del meu punt de 
vista ha sigut així, i crec que baix el meu també hi ha molta gent, perquè no només ha passat aquí, 
ha passat justament a molts ajuntaments i tots s’han decantat pel mateix partit, és que si hagués 
hagut una diversitat, llavors val, jo crec això és una manera de veure-ho, des d’aquí i  és una 
manera de veure-ho des d’allà, cadascú ho mira de la seva manera.

Sra. Rosa Romà, quan dius que tots s’han decantat per mateix cantó?

Sr. Ramon Cònsola, sí, per Esquerra.

Sra. Rosa Romà, potser és que Convergència no estava en condicions, que estava dins d’un 
procés, que pot ser moltes coses, es així.

Sr. Ramon Cònsola, que parles del 3%.

Sra. Rosa Romà, no, de tot plegat. 

Sr. Miquel Amorós, jo entenc que, i el meu pas, i el pas que hem fet totes aquestes persones, es 
per poder treballar des de les entitats, que estem treballant amb les entitats, igual que podem 
treballar des d’un ajuntament, dins de l’Assemblea hi ha molta diversitat, hi ha gent de tots els  
pensaments i al final el que ha fet que aquestes entitats tinguessin tanta popularitat i fossin tant  
potents, és perquè hi ha una diversitat allà dins impressionant. I després pel que fa a l’obediència,  
jo crec que hauríem de ser una mica curosos, perquè al moment que tots els partits decideixen 
presentar-se a aquelles eleccions convocades des d’Espanya, jo crec que allí hi ha un exercici 
d’obediència, que al moment que qualsevol persona decideix anar a votar el 21 de desembre, hi 
ha un exercici d’obediència, obediència en unes eleccions que no estaven convocades, amb més 
o menys cura tots hem hagut d’obeir, amb lo de la desobediència estic amb el David, s’ha d’obeir o  
s’ha de desobeir quan serveixi d’alguna cosa, partint de la base, que tu parles del nostre partit i jo 
de moment encara no sóc de cap partit.

Sra.  Rosa  Buira,  la  obediència  del  dia  21  de  desembre  d’anar  separats  els  diferents  partits 
independentistes, també buscaven una finalitat.

21



Sr. David Folguera, anaven separats, vam aconseguir més vots i més diputats.

Sra. Rosa Buira, més vots i més diputats, i de que ha servit que va sortir l’Arrimadas i va dir que 
ella havia guanyat les eleccions. Gràcies a la desobediència de no voler anar junts.

Sr. David Folguera,  això no és una desobediència,  al  final  entenc que els partits tinguin unes  
estratègies diferents i lo que es necessita és la unitat d’acció, evidentment que hi ha punts que es 
discrepen.

Sra. Rosa Buira, aquest va ser el primer punt que ens ha pesat i  ens pesarà sempre, perquè 
aquesta frase aquesta senyora no l’hagués pogut dir mai.

Sr. David Folguera, si, jo crec que és lo que ens feia por a tothom i va passar, i ja està, al final.

Sr. Ramon Cònsola, referent a que ha insinuat el tema de la corrupció, jo no combrego amb la  
corrupció, a nosaltres ens han acusat de corruptes també malauradament, no van trobar res, i no 
van fer res. I això sap greu, i qui l’ha fet que la pago és igual que sigui del partit que sigui, però  
hem de fer una reflexió, quan va guanyar Esquerra amb el tripartit, van fer un forat a Catalunya,  
que si que tenen culpa els de Madrid que porten un bon brot, però el tripartit encara el té més, van 
fer un forat de quaranta-tres mil milions d’euros, amb crèdits, que els estem pagant, és com aquell  
que li donen una herència tota hipotecada, no li han fet cap regal, haurà de suar tota la vida per 
conquerir el patrimoni, jo crec que també ens hauríem de recordar de la molt mala gestió que es  
va fer en aquella època, encara hi ha crèdits que s’han de començar a amortitzar, amortitzar, això 
vol dir que les generacions que vindran encara hauran de pagar el forat aquell, si que realment 
Espanya ens pren o no ens torna els que ens hauria de tornar, però deu ni do el forat que ens van 
ficar també, si no haguéssim tingut el forat potser ara respiraríem millor. Aquí culpa en tenim tots.

Sr. David Folguera, no recordo ben bé de quan és el forat, si es van fer per hospitals o...

Sr. Ramon Cònsola, mira quaranta-tres mil milions, el  Jordi Pujol  amb el  3% inclòs, a la seva  
època, va fer un forat de deu mil milions, amb el 3% inclòs, els altres en vuit anys, quaranta-tres 
mil.

Sr. David Folguera, segur que aquests quaranta-tres mil van servir per fer hospitals.

Alcalde, Sr. Carles Palau, segur que el que vingui ara després, també trobarà un forat més gros,  
amb els anys, tothom quan entra en un lloc, es troba un forat dels que estaven davant.

Sr. Ramon Cònsola, el que entrarà ara gràcies al 155, com que no s’ha pogut gastar res, tot serà  
per amortitzar, el que entrarà es trobarà les arques plenes.

Alcalde, Sr. Carles Palau, el que és cert, parlant d’amortitzar, del deute que tenia la Generalitat  
amb  els  ajuntaments  ha  baixat  espectacularment,  ara  quasi  bé,  no  vull  parlar  de  dades,  bé 
parlàvem i ara no me’n recordo, que potser han baixat un 60 ó un 70 % del deute de la Generalitat  
amb els ajuntaments i això és d’agrair.

Sra. Rosa Buira, si, heu acabat el debat aquest de les altes esferes.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo volia documentar una cosa que ha dit el Ramon, no sé si voleu dir  
algo més?

Sra. Rosa Buira, jo volia comentar, heu dit algun comentari del que ha dit el Ramon.
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Sra. Rosa Romà, per la interpretació, jo recordo, perquè si que sóc militant d’Esquerra, que un 
dels  impediments  que hi  havia  per  presentar-nos  per  Junts  pel  Si  era  aquest,  que des  de la 
militància, no era justificable, presentar-nos junts, però amb aquest sentit.

Sr. Ramon Cònsola, jo un dia ja t’ho vaig dir, som antagònics.

Sr. David Folguera, això es demostra cada dia al Parlament.

Sr. Ramon Cònsola, nosaltres, és un matrimoni antinatura, però no d’ara, de tota la vida, ja t’ho  
vaig dir, que Esquerra neix de la Lliga, va ser una escissió de la Lliga, la Lliga era la primera  
República  i  era  com  Convergència  en  aquell  temps,  era  un  centredreta,  i  Esquerra  va  ser 
l’escissió, i tota la vida va somiar en prendre el puesto de la Lliga, Esquerra tota la vida ha somiat  
en prendre el puesto a Convergència, ara en aquestes eleccions, van tenir l’oportunitat, la tenien a 
tocar, el que va dir la Rosa va ser per això, les enquestes li donaven, i ho tocaven, però xiquets el  
Puigdemont va fer una bona jugada i s’ha trencat el gerro i ara ha passat el que ha passat, però  
som antagònics, és a dir, per molt que l’Assemblea Nacional Catalana vulgui lligar la cosa, no la  
pot pas lligar, perquè som antagònics, sinó surt un partit amb gent nova i amb idees noves, i que 
desapareguin aquests dos, o que aquests dos s’incorporen no se com o de quina manera, perquè 
no tenim la mateixa manera de pensar, llavors no pot funcionar de cap manera, i a més ni pel tres,  
ni pel quatre, ni pel cinc, ni pel dos, perquè nosaltres quan vam dir d’ajuntar-nos amb Esquerra 
també dèiem el mateix, no volem cap guerrer.

Alcalde, Sr. Carles Palau, Ramon jo només una puntualització.

Sr. David Folguera, la puntualització és que anar separats.

Sra. Rosa Buira, hauríem de tornar a la realitat de Bell-lloc.

Sr. David Folguera, una de les coses que s’han anat aconseguint anat per separats i  que era 
notificable era que al Parlament o tant al Parlament com als debats de les teles i tot, no era només 
una persona, no era només el Romeva per exemple, sinó que era el doble de persones, amb el 
Parlament eren dos persones,  al  debat de les teles sempre hi ha dos persones que van a la 
mateixa línia.

Sra. Rosa Buira, home, això de la mateixa línia...

Sr. David Folguera, parlo nacionalment, al menys als debats i al Parlament sempre hi ha dos torns 
de paraules, tres en aquest cas amb la CUP, que van en aquesta direcció i això ho trobava a faltar,  
i  jo  crec  que això també era un dels  punts,  on les  discrepàncies  unes  de dretes  i  les  altres 
d’esquerra, al final cadascun va concretar el seu vot, que és concret i ja està, i jo vaig estar a favor  
de Junts pel Si, ho vaig votar i ho trobava perfecte, però també al final, tots ens pensaven que  
havíem de guanyar per majoria i al final no va anar bé la cosa.

Sr. Ramon Cònsola, perquè vam despertar el monstre.

Alcalde,  Sr.  Carles  Palau,  referent  al  comentari  que  has  fet  del  trampolí  de  l’Assemblea, 
comparteixo íntegrament  el  comentari  que ha fet  el  Miquel,  però jo estic  fent  memòria i  me’n 
recordo de les vegades que hi havia anat a les reunions a Mollerussa amb diferents coordinadors 
municipals i me’n recordo que hi va haver un que és regidor a l’Ajuntament de Mollerussa, per 
Convergència, no tots vam anar a parar a Esquerra, i me’n recordo precisament del whastsapp, es 
va esborrar del  grup de whastsapp a una persona quan va començar a fer  comentaris contra 
Convergència, es va dir fora, aquí no venim a fer partidisme, dins de l’Assemblea, sinó que som 
completament neutrals, només aquesta puntualització.
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Sra. Rosa Buira, com he dit abans, per aterrar al món local una altra vegada, a la Junta de Govern 
Local que vau fer el 2 de juliol, hi surt que l’Alcalde informa que referent a la desqualificació com a 
be cultural  d’interès local, s’ha emès informe per part dels serveis tècnics, la Junta de Govern 
Local va informar desfavorablement la petició de descatalogació de bé cultual d’interès local, per  
posar  en  entès  que  la  resta  d’edificació  no  protegida  es  podrà  fer  qualsevol  actuació  i  se  li 
comunicarà a l’interessat. Aquest informe que ha emès el tècnic és el que ens heu fet arribar?

Alcalde, Sr. Carles Palau, correcte.

Sra. Rosa Buira, amb la documentació, ens va estranyar que precisament això d’aquesta petició 
de descatalogació no passés pel Ple.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ho vam comentar al Ple passat, es va comentar, sobre això, ho vau  
treure vosaltres el tema, no sé com us va arribar la informació però vau treure vosaltres el tema, és 
un tema que jo volia tractar, com a mínim informar-vos, jo al meu punt de vista és que no s’ha de 
procedir a la descatalogació, i per tant com el que hi ha. 

Sra. Rosa Buira, la Junta de Govern Local, ja ha emès el seu edicte i ja està.

Alcalde, Sr. Carles Palau, la Junta de Govern Local va prendre la decisió, és un decisió.

Sra. Rosa Buira, ha arribat aquí i ja no serveix de res. 

Alcalde, Sr. Carles Palau, escolta un moment.

Sra. Rosa Buira, la Junta ja ha decidit.

Alcalde, Sr. Carles Palau, la Junta de Govern Local no va votar cap punt ni cap acord, jo vaig 
disposar el tema i la Junta de Govern va donar el seu parer, que va coincidir amb el meu. 

Sra. Rosa Buira, desfavorablement la petició, per tant, la Junta de Govern Local ja ha pres decisió,  
s’ha decidit.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no va votar cap acord que digués informar o informar desfavorablement  
de tot això, jo ho vaig exposar a l’apartat d’informes d’alcaldia, i ells em van donar la raó en aquest  
sentit  de que no s’ha de descatalogar,  tot  i  així  ho vam parlar l’altra  vegada i  tal  com us  he 
comunicat ja he demanat a la propietària que quan tingui l’informe del seu tècnic dient com està i  
quan el rebem veurem si hem d’enviar al tècnic municipal o no, per a que ratifiqui o contradigui. Jo 
continuo pensant el mateix, som un poble que tenim poca història, no poca història, poc material 
històric, per dir-ho així, i el fet de perdre un edifici que està catalogat com a bé cultural d’interès 
local, doncs a mi em sap greu, i el meu parer, la meva idea, si jo no ho porto al Ple, no sé qui ho  
pot portar, no sé si ho pot presentar com un punt. Arran de la conversa que vam tenir al darrer Ple,  
s’ha demanat un informe a la propietària, però el meu parer continua sent que no, perquè és cert 
que mantenir una casa que és patrimoni té un cost, però en aquest cas concret estem parlant que 
la part que està declarada com a patrimoni, és un 30 ó un 40 % de tot el terreny, i que aquesta 
persona pot fer negoci amb la resta del terreny i amb aquell negoci, amb aquell benefici gastar-se 
quatre duros en mantenir la casa. Diferent seria que no pogués fer negoci, que anés ofegat, doncs 
parlem-n’hi, podria entrar l’Ajuntament, ens ho vens o no ens ho vens i tal, però en aquest cas, 
amb els diners que pot treure de la resta del terreny, jo crec que pot mantenir aquesta casa i que  
és patrimoni del poble.

Sr.  Ramon Cònsola,  jo  discrepo,  perquè  normalment  una  cosa  que està  hipotecada,  quan  la 
compres vigiles.

Alcalde, Sr. Carles Palau, però si no compres aquell tros, compres el resto de terreny.
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Sr. Ramon Cònsola, per la cara que esteu fent, és “Ca la Fam”.

Alcalde, Sr. Carles Palau, “Ca la Fam” ho vam dir l’altre dia.

Sr. Ramon Cònsola, però “Ca la Fam” el que està catalogat només és un tros de la porta, s’està 
enfonsant.

Alcalde, Sr. Carles Palau, que ho demostri que s’està enfonsant.

Sra. Rosa Buira, aquest informe tècnic que li heu demanat a aquesta senyora, quina informació 
demaneu, perquè si és informe tècnic que l’altre dia va comentar el Miquel al Ple, la nostra intenció 
era que demanéssiu un informe tècnic de la perillositat o no d’aquell edifici.

Alcalde, Sr. Carles Palau, que ho demostrin, si volen descatalogar-ho ens han de justificar que hi 
ha prous motius, falta de seguretat o de perill d’edificació com per descatalogar-ho, mentre no ho 
demostri, la meva intenció és no portar aquest punt al Ple.

Sra. Rosa Buira, i els que ho han de demostrar són ells.

Alcalde, Sr. Carles Palau, evidentment.

Sra. Rosa Buira, l’Ajuntament no ho ha de fer per dir si aquell edifici és perillós o no és perillós, o el 
que sigui.

Alcalde,  Sr.  Carles Palau,  quan tinguem l’informe entrarem nosaltres amb el  nostre tècnic per 
confirmar si realment està a punt de caure, o si realment amb unes actuacions bàsiques ja es pot 
mantenir l’estabilitat de l’edifici.

Sra. Rosa Buira, nosaltres teníem entès, que bé el que nosaltres demanàvem era aquest informe 
de perillositat, de l’estat de l’edifici, però de l’estat físic, no de que el tècnic confirmés que és un 
edifici protegit. 

Alcalde, Sr. Carles Palau, l’únic informe tècnic que tenim.

Sra. Rosa Buira, no calia que féssim un informe tècnic, el tècnic de l’Ajuntament va malgastar els  
fulls de paper i les hores de feina, perquè això ja ho sabíem.

Sr. Ramon Cònsola, és el que diu al POUM.

Sra. Rosa Buira, perquè que era un edifici històric, ja ho sabíem, aquest informa que ens heu fet 
arribar no serveix absolutament de res, l’únic que diu aquí és que...

Alcalde, Sr. Carles Palau, diu que no hi ha prous elements per descatalogar-lo.

Sra. Rosa Buira, no diu que el recomana que continuï sent un edifici històric, per tant si això ja ho 
sabíem, no calia cap informe tècnic, l’informe tècnic que es necessita és saber si aquell edifici, un 
dia passarà algú per aquell carrer li caurà una teula al cap o li caurà una pedra d’aquelles que 
estan al voltant dels balcons o hi ha una certa perillositat.

Alcalde, Sr. Carles Palau, aquí és ben senzill, el particular que és qui ha fet la petició, que justifiqui  
el motiu de la petició, l’ha de justificar tècnicament i llavors entraran els nostres tècnics i aquí hi ha 
dos opcions, una l’Ajuntament podria entrar a parlar de la descatalogació, perquè s’enderroqués, 
per pèrdua d’elements històrics..., i l’altra és que si els nostres tècnics confirmen que realment hi  
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ha un perill, fer una ordre d’execució i que el propietari que arregli la casa, hi ha aquestes dos 
opcions.

Sr. Ramon Cònsola, jo penso, a veure, com edifici històric no ho és, només és el nom que allò 
havia sigut “Ca la Fam”, però la façana està totalment rectificada, l’únic que queda és la pedra, una 
pedra que hi ha allà, que diu de quin any és, la única casa que avui tenim que manté la seva 
façana, és “Cal Codina”, aquí “Cal Ventura Roca” hi havia una posada real, i no queda pas res,  
està tot modificat. “Ca la Fam” van tirar tota la façana a terra, van guardar la pedra, com a algunes 
cases hi ha, que en alguns racons encara guarden la pedra de l’època que sigui, inclús hi ha el  
nom de la casa que havia sigut abans, per exemple si vas a Alfons XIII hi fica “Ca l’Alentà” que 
havia sigut de l’Alentà, després se’n va anar a viure a una altra casa, però van guardar la pedra i 
no sé qui hi viu ara allí, està a prop del “Quim del Racó”, la façana és tota nova.

Sra. Rosa Buira, ens ha xocat que haguéssiu decidit en Junta de Govern Local sense passar-ho 
pel Ple.

Alcalde, Sr. Carles Palau, el punt l’havia de portar jo.

Sra. Rosa Buira, ja que sou un Ajuntament tant transparent, tant democràtic i que us agrada tant la 
participació, l’òrgan principal de participació és el que estem ara.

Alcalde,  Sr.  Carles  Palau,  també  ho  podíem  haver  parlat  i  no  ficar-ho  a  l’acta,  llavors  la 
transparència hagués sigut nul·la, Rosa.

Sra. Rosa Buira, si no hagués constat en acta es suposa que no tenia cap validesa.

Alcalde, Sr. Carles Palau, per tant la decisió hagués sigut igual que la que tinc ara i no hagués  
constat en acta, com que som transparents, us consta a l’acta i ho podem debatre aquí ara.

Sra. Nadir Castells, sinó recordo malament, en aquesta façana el que és més important és lo de 
sota dels balcons, a nivell arquitectònic històric real important, quan es va fer el recorregut aquí de 
Mascançà d’això es va parar justament, perquè la gent conegués i vegués el sota dels balcons,  
allò si que és de la època i per sort no tot va anar a terra.

Sra. Rosa Buira, si esperem una mica més el sota dels balcons no en quedarà, perquè els coloms 
faran la feina que han de fer o fan la feina que fan i aviat cauran aquells, perquè està ple i els 
coloms ja sabem que on es posen van fent feina.

Sr. Ramon Cònsola, a les cases protegides el que s’hauria de fer, si a tots ens agrada que es  
mantinguin,  és  molt  pesat  per  una  persona  que  li  qualifiquin  una  casa,  que  li  diguin  això és 
patrimoni, però la de mantenir vostè, el que hauria de fer l’Estat o la Generalitat o el Govern és 
comprar-la i mantenir-la i ja està i s’ha acabat, i s’acabarien tots els problemes, però comprar-la i  
mantenir-la, perquè la única exempció que té és el descompte de l’IBI,  no té res més i llavors  
aquell senyor ha de mantenir aquell patrimoni perquè la gent se’l miri i digui aquí abans hi vivia el  
Quevedo, per dir algo, ho trobo perfecte, però quan em costa mantenir a mi aquesta casa, ara això  
ho compra l’Estat en aquest cas la Generalitat, que val 400.000 €, aquí té tant i cada any que val  
deu mil euros de manteniment, a l’Ajuntament de Bell-lloc, vinga va ja està perfecte, llavors el 
patrimoni tots sabríem el que tenim i sabríem el que ens costa, ara mira la “Torre Gimfarrer”, la van  
tombar, ja no acaba de quedar res, no acaba de quedar res perquè no han ficat res, tota la història 
que havia tingut, perquè s’ho han emportat tot, fins i tot es va ficar foc, quin patrimoni, el patrimoni 
s’ha de mantenir, sinó, però els particulars no els poden mantenir. Aquesta casa passarà el que diu 
la Rosa, aquestes peces del balcó quedaran desintegrades, perquè és pedra arenisca, quedaran 
desfetes d’aquí quatre dies per les taques dels coloms, i poca cosa més te la casa, perquè no té  
res mes, ho van refer tot nou, això ho he vist jo.
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Sr.  Miquel  Campàs,  tornant  a  lo  d’abans,  però només  una  puntualització,  que has  dit  de  les 
persones que es col·loquen al darrera, lo de les dones no va ser per rebel·lió sinó que va ser amb 
paraules del senyor Fernandez de la CUP fa dos dies a Catalunya Radio potser, degut a que la  
gent es va ajuntar van fer manifestacions en contra o demanant uns drets, jo crec que no és lo que 
has dit tu concretament.

Sr.  David Folguera,  si,  però es  van fer  arran de que va haver  una  persona negra que es  va 
assentar al seient de davant.

Sr. Miquel Campàs, però tota la estona que has dit lo de les dones i tot, sempre gràcies a les  
manifestacions, perquè ho he sentit dir. I segon, ja que parlàvem de natura, torno a estar disgustat  
perquè aquest dia arran de la Festa Major, van tallar els setos de la via, però per mi els van tallar  
molt malament, ho he de dir, perquè allí hi ha dos tipus de setos, hi ha uns que fan com un arbret 
amb flors, i estaven molt bonics, i el van treure, hi ha uns altres que son el seto típic de valla, i clar 
van passar la màquina i ho van tallar tot i el que era una flor bonica es va convertir en tot pelat,  
llavors és una queixa que faig que la propera vegada que tallin, no sé si han d’anar més depressa 
o no tant depressa, però amb més cuidado i  respectem una planta que lo bonic és que sigui  
frondosa i amb les flors que tenia i ara no tenim cap flor.

Alcalde, Sr. Carles Palau, té fulles?

Sr. Miquel Campàs, és seto ara, ha de tornar a florar. Si l’arbre té flors respectem-les, perquè el  
carrer Via Ferrea era molt boniquet, bonic, perquè cada quatre o cinc metres es veia planta de 
flors, per tant em sap molt greu, no per la Via Ferrea, sinó per tot el poble que abans hi havia el  
seto i a uns metres un arbre i ara tot pelat sense les flors.

Sr. Ramon Cònsola, hi havia algo que donava alegria.

Alcalde,  Sr. Carles Palau,  hi ha molta gent que ens ha dit  que estan bé tal  com estan, hi  ha 
diferents opinions.

Sr. Miquel Campàs, pots dir que està bé, perquè està tallat, perquè estava molt deixat, però dir que 
està bé quan tallen les flors, no, això no, ho sento molt, no comparteixo aquesta opinió.

Alcalde, Sr. Carles Palau, són opinions diferents.

Sra. Rosa Romà, de particulars, ha hagut moltes felicitacions.

Sr. Miquel Campàs, home, perquè s’ha tallat, repeteixo si que està bé, perquè està tallat, però s’ha  
tallat incorrectament, per mi.

Alcalde, Sr. Carles Palau, són diferents punts de vista.

Sr. Miquel Amorós, això rebrote,  fàcilment. Ara el  seto estava alt,  el  seto estava molt alt,  i  les 
plantes també estaven molt altes, i està bé tallar-les, potser una mica més alt que l’altre, però està 
bé. 

Sr. Miquel Campàs, Miquel, sentint-ho molt, no.

Sr. Miquel Amorós, és la teva opinió.

Sr. Miquel Campàs, i de molta gent també, jo que hem diguis que l’arrodoneixes una mica i deixes  
la flor, perfecte, però tallar no. Ja ho sabem que broten totes, fins i tot els setos brotaran d’aquí uns 
mesos tornaran a estar alts, i l’altra cosa és que fem un manteniment correcte o li fotem a l’ample.
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El Sr. Miquel Campàs continua dient, l’altra cosa és com està al carrer Via Ferrea, la rasa que va 
fer Vodafone?

Alcalde, Sr. Carles Palau, tinc aquí el full del Ple passat, el carrer Via Ferrea, hem estat mirant la 
llicència que es va donar al 2016, a les llicències es donen un termini d’un any de garantia, tot i 
així farem un requeriment igualment a l’empresa per a que ho solucionin.

Sr. Miquel Campàs, el Miquel si que em va donar la raó al Ple passat.

Alcalde, Sr. Carles Palau, s’han fet fotos per enviar-los-hi a l’empresa.

Sr. Miquel Campàs, els veïns que estan més a prop pot rebotar una pedra d’aquestes que salten.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ho va fer Vodafone se’ls hi va dir, igual que l’altra vegada van arreglar  
l’altra meitat  va haver uns dies que es van passar la pilota d’un a l’altre però al  final  ho van  
arreglar, suposo que ara passarà igual.

L’Alcalde continua, també vas preguntar pel tema de la Diputació de l’Organisme de Recaptació 
pel tema de l’executiva, nosaltres pensàvem que passava al Ple del setembre, al veure que no 
estava a l’ordre del  dia vam preguntar, ens van dir des de l’Organisme que els informes eren 
favorables però que segurament  no havia entrat  al  Ple perquè al  setembre no hi  havia hagut 
comissió econòmica, ens han dit que segurament hi haurà comissió econòmica ara a l’octubre i 
passarà al Ple de l’octubre, no tinc constància documental, estem al cas al pic veiem l’ordre del dia  
del Ple de la Diputació, que em sembla que és divendres de la setmana vinent, si veiem o no  
l’acceptació.

L’Alcalde, per seguir, lo de “Ca la Fam” ja us ho vam enviar. I lo de la Cultural us ho he enviat avui, 
no sé si ho heu rebut, qualsevol dubte.

Sr.  Ramon Cònsola,  jo  estava  de viatge,  i  encara no  hem tingut  temps de mirar-ho amb els 
companys.

Alcalde, Sr. Carles Palau, em falta un punt dels que vau demanar, que és l’import de les obres i tot 
això, en pic ho tinga us ho faré arribar.

Sr. Miquel Campàs, una pregunta, el tema del comptador de la llum de la Cultura, es va canviar de 
nom amb l’anterior?

Alcalde, Sr. Carles Palau, no, l’anterior abans de que ens donéssim compte el va donar de baixa,  
perquè l’anterior va tenir un problema amb la companyia, no sé si us ho vam explicar, que la 
companyia li va reclamar que el comptador estava trucat, que segurament venia d’abans i es van 
tenir que menjar el “pato” ells, però de fet si els hi cobraven aquell consum és que l’havien fet, 
llavors al marxar el van donar de baixa, perquè no va voler assumir aquest deute que li reclamava 
la companyia.

Sr. Miquel Campàs, però tenim constància de quan el va donar de baixa?

Alcalde, Sr. Carles Palau, ho hauria de mirar, ho buscaré. Llavors quan ens vam donar compte van 
dir, s’ha de donar d’alta, va sortir la companyia, clar estem parlant d’un comptador que no se 
quants anys tenia, quan el vam donar a la companyia, la companyia ens va demanar una sèrie de 
documentació, és a dir, vam tenir que legalitzar tota la instal·lació, es va tenir que fer un projecte, 
fins a legalitzar-lo, tot el que va demanar la companyia.

Sra. Rosa Buira, a nom de qui es va donar d’alta?
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Alcalde, Sr. Carles Palau, a nom de l’Ajuntament, i llavors se li va dir a l’adjudicatària que ho havia  
de ficar a nom seu, i va ser quan vam començar a tenir els problemes.

Sra. Rosa Buria, a la pràctica no ha sigut mai a nom d’aquesta persona.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no ha sigut mai, continua estant a nom de l’Ajuntament. Per altra banda 
no ho descarto, perquè així evitem que si tornés a acabar malament amb un llogater, no te’l doni 
de baixa i tornis a tenir tota aquesta feinada per donar-lo d’alta, potser m’estimo més deixar-lo a  
nom de l’Ajuntament i que liquidi cada mes l’import, això és una cosa discutible.

Sra. Rosa Buira, o que no ho liquido mai.

Alcalde, Sr. Carles Palau, aquest risc hi és.

Sr. Ramon Cònsola, això s’hauria de parlar amb el llogater, perquè sinó paga la tallen, perquè ara 
serà l’Ajuntament el que haurà de pagar la llum del llogater que teníem.

Alcalde, Sr. Carles Palau, li reclamarem.

Sr. Ramon Cònsola, això si no està en situació de morositat. M’he deixat una cosa de preguntar: la 
gravera és municipal, és pública o és del poble?

Alcalde,  Sr.  Carles  Palau,  la gravera,  si  et  refereixes  a  aquell  tros  de terreny,  allò no  és  del  
polígon?

Sr. Ramon Cònsola, allò és de l’Ajuntament.

Alcalde, Sr. Carles Palau, allà no hi havia d’anar la potabilitzadora del polígon.

Sr. Ramon Cònsola, jo estic parlant d’un tros on hi havia d’anar un vas de l’aigua del polígon.

Alcalde, Sr. Carles Palau, per tant és del polígon.

Sr. Ramon Cònsola, no, és de l’Ajuntament, és un equipament de l’Ajuntament, i al seu moment ja 
es va signar així, però bé, és igual.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo tinc entès que és del polígon i quan s’acabi la potabilitzadora ha de 
passar a l’Ajuntament. Si l’accés ha de ser restringit o públic?

Sr. Ramon Cònsola, jo ho pregunto perquè si allà es va entendre que només hi podia treure grava 
l’Ajuntament, i allí ara treu grava gent.

Alcalde, Sr. Carles Palau, primera noticia.

Sr. Ramon Cònsola, clar, si allí treu grava gent, treuen grava a nivell particular, a nivell particular 
en el sentit, si tinc un forat a la finca, vaig allí i ho agafo.

Alcalde, Sr. Carles Palau, la meva pregunta, hi ha tret la cadena que tallava l’accés?

Sr. Ramon Cònsola, la cadena no hi és.

Alcalde, Sr. Carles Palau, hi havia una cadena.

Sr.  Ramon  Cònsola,  jo  et  dic  això,  i  llavors  hi  ha  gent,  hi  havia  el  Castells,  pensava  que 
l’Ajuntament li havia donat permís.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, no.

Sr. Ramon Cònsola, a partir d’aquí si va ell, jo també tinc un colador, aniré i carregaré, que ho 
sapiguem tots, dius no “barra lliure” anem-hi tots.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no, en principi jo he de confiar que hi havia una cadena, perquè les 
vegades que hi he anat he vist una cadena, una sirga.

Sr. Ramon Cònsola, la cadena no hi és, i allí la gent va a buscar grava, per això t’ho pregunto.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ja avisaré a la brigada que demà al mati vagin a ficar la cadena.

Sr. Ramon Cònsola, com a pagès que sóc, penso si la gent agafa, si agafo jo segurament me diran 
que perquè he agafat pel tema polític, m’entens, ara si diuen deixem agafar a tothom, com a pagès 
vaig i agafo.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no, en principi el pas està prohibit, i hi hauria d’haver una cadena, ja t’ho 
dic.

Sr. Ramon Cònsola, llavors també us volia demanar, no m’agrada demanar coses particulars, però 
a mi em baixa tota l’aigua del cementiri cap allà als nostres magatzems, es fica un bassot, i era 
més que res si es podia carregar graves, ja aniria jo, perquè representa que ahir que va ploure es 
va fer tot de fang, baixa des de dalt de cementiri, baixa cap allà als magatzems nostres. Llavors allí  
es fa tot un pantà, però clar quan marxa l’aigua queda allà, queden dos dits de fang.

Alcalde, Sr. Carles Palau, i d’allà no marxa cap al desaigües que teniu allí darrera?

Sr. Ramon Cònsola, no, marxa cap a la sèquia, si però clar allí pensa que, si vols et puc ensenyar 
les fotos, quan et va venir a demanar no se que algo, si no l’han modificat al Google, justament 
devia passar el vehicle quan havia acabat de ploure i es veu una bassa impressionant.

Alcalde, Sr. Carles Palau, potser si.

Sr. Ramon Cònsola, ara si la grava és exclusivament per l’Ajuntament. Ara dius no hi ha barra  
lliure.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no. Fas bé d’avisar-nos i demà al mati es posarà la cadena.

Sr. Miquel Campàs, la cadena i un cartell.

Alcalde, Sr. Carles Palau, perfecte.

Sr. Miquel Campàs, perquè si algú no ho sap.

Alcalde, Sr. Carles Palau, home si veus una cadena i et fiquis, ja saps que estàs fent algo que no  
es pot.

Sr. Ramon Cònsola, aquí al poble tothom ho sap que allò és de l’Ajuntament, no en cal de cadena, 
ara si hi ha permís o no hi ha permís...

Alcalde, Sr. Carles Palau, no hi ha.

Sra.  Nadir  Castells,  li  volia  preguntar  a  la  Rosa  si  havíeu  quedat  algun  dia  per  parlar  sobre 
l’ordenança.
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Sra. Rosa Buira, si un cas després en parlem, tu i jo.

Sra. Nadir Catells, a mi m’és igual, quan em diguis.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si un cas després mireu de quedar un dia.

Sra. Rosa Buira, miro calendaris.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo només volia preguntar si heu parlat amb l’arquitecte, sobre el tema de 
la tanca del Centre de dia.

Sr. Miquel  Campàs, si, demà us presentarem unes propostes i  modificacions que voldríem fer 
nosaltres.

Alcalde, Sr. Carles Palau, perfecte. També m’heu dit que entraríeu algo sobre l’impost d’obres.

Sr. Ramon Cònsola, si això també.

Alcalde, Sr. Carles Palau, perfecte.

Sr. Miquel Campàs, hem anat una mica ofegats.

Sr. Jaume Amorós, comenta que al balcó heu ficat dos símbols independentistes, una estelada i 
una pancarta, és nou, representa una part del poble. En canvi més amunt hi ha dos símbols que 
són la senyera i la bandera del poble i que estan fets pedaç, potser caldria canviar-los, que si que 
representen a tot lo poble. 

Alcalde, Sr. Carles Palau, revisar-ho. Ens ho mirem demà al mati. Gràcies pel comentari.

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