Identificació de la sessió

ACTES PLENS 2018

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 14 de novembre 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.

Carles Palau Boté (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 09/01/2019
HASH: d437ed93efeedacb534d74c90a563f24

Assistència i quòrum
Assistents:
Carles Palau Boté
Rosa Mª Romà Navarro
David Folguera Casas
Miquel Amorós Folguera
Nadir Castells Gené
Ramon Cònsola Palau
Miquel Campàs Pla
Jaume Amorós Bonet
Rosa Mª Buira Castell
Brigit Jubillar Jové
Antonio Rispa Fàbrega

Alcalde, BM-AM
1a Tinent d’Alcalde, BM-AM
2n Tinent d’Alcalde, BM-AM
Regidor, BM-AM
Regidora, BM-AM
Regidor, CDC
Regidor, CDC
Regidor, CDC
Regidora, CDC
Regidora, CDC
Regidor, PPC

Número : 2018-0012 Data : 08/01/2019

Núm.: 11/2018
Caràcter: Ordinària
Data: dimecres, 14 de novembre de 2018
Horari: de les 21:00 a les 23:00 hores
Lloc: Sala de Plens

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 (10/10/18).
2. Expedient 402/2018. Modificació de Crèdit núm. 6/18 del pressupost prorrogat mitjançant
crèdit extraordinari.
3. Expedient 409/2018. Aprovació projecte obra d’adequacions cementiri municipal.
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Elena Bergés Martín (1 de 2)
Secretaria
Data Signatura: 08/01/2019
HASH: bcde274707b5a08f73c2c9327d54115a

11/18 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 14 de novembre de 2018

4. Expedient 398/2018. Aprovació projecte obra enderroc vestidors camp de futbol.
5. Dació en compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de Junta de Govern Local.
6. Dació en compte de les rendicions trimestrals (3r trimestre de 2018) al Ministeri
d’Hisenda i Funció Pública.
7. Moció a favor de l’absolució dels presos polítics
8. Moció de suport a la resolució 92/XII del Parlament de Catalunya

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.

Número : 2018-0012 Data : 08/01/2019

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.

ACTES PLENS 2018

9. Precs i Preguntes

Atès que s’han dut a terme, el Ple Ordinari del 10/10/2018, i resta pendent per a la seva
aprovació.

Per tot això, es proposa al Ple el següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’acta del Ple Ordinari de data 10/10/2018.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Antonio Rispa, només dir que a les actes quan jo explico algo no surt mai, no s’escriu mai,
se’ns va dir que serien literals i en cap cas s’escriu, quan parlen ells s’escriu, i del que dic jo no
surt mai res.
Alcalde, Sr. Carles Palau, el que dius tu, o al moment de les converses quan parlem tots?
Sr. Antonio Rispa, al Ple quan jo dic algo, això no surt.
Alcalde, Sr. Carles Palau, ho revisarem.
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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.

Sr. Ramon Cònsola, perdó, això no està correcte. La del 19/09/2018 ja està aprovada, si un cas
estem aprovant la del 10/10/2018.
Alcalde, Sr. Carles Palau, si és la del 10/10/2018 tens raó. És una errada. Independentment que el
punt de l’acord estigui malament, la que teniu és la de l’octubre del 2018.
Sr. Ramon Cònsola, l’altra suposo que es va aprovar amb les modificacions pertinents.
Alcalde, Sr. Carles Palau, crec que és més important que tingueu l’acta que no que ens haguem
equivocat alhora de picar l’acord. Fem constar a l’acta actual aquesta errada de transcripció a
l’acord, i que quedi clar que la que estem aprovant ara, és l’acta del 10/10/2018, l’acta de
l’octubre.

Alcalde, Sr. Carles Palau, aquí fica 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.
Sr. Miquel Campàs, això si, però no surt tot això reflectit.
Alcalde, Sr. Carles Palau, no hi ha cap motiu perquè no surti. Proposeu que surtin els dies i tot això
que dic.
Sr. Miquel Campàs, si pot ser, si no hi ha cap impediment.

Número : 2018-0012 Data : 08/01/2019

Sr. Miquel Campàs, en primer lloc des de fa com des de que va començar vostè senyor alcalde,
quan comencem el Ple vostè en comenta dels presos, dels exiliats, això ho comenta, però mai
surt en cap acta, hi ha algun motiu, perquè no s’escrigui?

ACTES PLENS 2018

Reprenen el punt que comentaves tu Antonio, ho revisarem.

Alcalde, Sr. Carles Palau, a mi em principi no em comporta cap problema.

Sra. Secretària Interventora, jo el que diré, és que jo faré un resum, i ja està.
Sr. Miquel Campàs, és a dir cada Ple, quan ho rectifiquem ho hem de repetir.
Sr. Ramon Cònsola, ella es refereix...
Sra. Secretària Interventora, faré un resum, és la meva obligació, fer un resum, amb caràcter previ
es fa aquest resum.
Sra. Rosa Buira, és la teva obligació, s’ha de fer per força un resum o és la teva potestat decidir si
es fa un resum o no es fa un resum.
Sra. Secretària Interventora, l’acta, la potestat la tinc jo.
Sra. Rosa Buira, per això, és una decisió teva, en aquest cas, que es faci un resum, però si es vol
fer literal no hi ha cap impediment, no és que s’hagi de fer obligatòriament un resum.
Sra. Secretària Interventora, la meva funció és donar fe, i és fa un resum i ja està.
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Sr. Miquel Campàs, ja que es comenta també seria encertat escriure-ho, si no hi ha cap
impediment legal.

Votacions

Número : 2018-0012 Data : 08/01/2019

Sr. David Folguera, jo també tinc dos, no sé com te’ls has pogut deixar Miquel, en la cinquena
intervenció que faig jo als precs i preguntes, no tinc el número de pàgina, perquè no em surt aquí,
però jo diria que és la 30 a la pregunta crec que és del Ramon Cònsola, hi consta a l’acta
“joventuts per Catalunya” i hauria de posar “Junts per Catalunya” i a la última pàgina, que és la 31
a la intervenció del Jaume Amorós, hi fica, “hi ha dos símbols independentistes, una estelada i una
pancarta, és nou, ho paga el poble” hi fica, però hi hauria de ficar “representa una part del poble”
que és el que va dir i el text acaba amb la intervenció “potser caldria canviar-los” i s’hauria d’afegir
“que representen a tot el poble”.

ACTES PLENS 2018

Sr. Miquel Campàs, hi ha unes paraules rares, a la pàgina 17, en un debat que va comentar la
senyora Rosa, quan contesta la senyora Rosa Buira, “nosaltres com a grup”, jo dic el que està
escrit, “nosaltres com a grup sencer estem totalment d’acord”, i ha de dir “nosaltres com a grup
pensem i estem totalment d’acord”. A la pàgina 18, al primer comentari del senyor Ramon Cònsola,
“jo encara voldria afegir”, a la segona ratlla diu, “estem reunint”, i ha de dir “estem gaudint”, a la
mateixa pàgina 18, a la votació, vostè senyor Alcalde, diu “es sotmet a la votació l’adhesió al
manifest per aturar el maltractament a les persones grans, aquesta s’aprova per unanimitat dels
membres assistents a la corporació”, aleshores vostè va afegir “ho comunicarem a la FETAC i a la
Llar de Jubilats”, i això no està transcrit aquí. A la pàgina 24 a la meitat de la pàgina, la Sra. Rosa
Buira diu “ha arribat aquí i jo no se res més” i t’he que dir “ja no serveix de res”. A la mateixa
pàgina 24 el senyor Alcalde diu “la junta de govern va donar el seu parer” falta posar “va coincidir
amb el meu”. A la pàgina 26 el senyor Ramon Cònsola quan parlava de les façanes, de Ca La
Fam, de Cal Codina, el senyor Cònsola diu “aquí a Cal Ventura Roca hi havia la façana” i ha de dir
“hi havia una posada Real”. A la pàgina 29 el senyor Ramon Cònsola diu “jo estic parlant d’un tros
on hi havia d’anar un braç de l’aigua del polígon” i és “on hi havia d’anar un vas d’aigua”, és quan
parlàvem de la gravera. Continuem a la pàgina 30, a dalt de tot, el senyor Ramon Cònsola diu “jo
tinc un colgador”, hi ha de dir “jo hi tinc un colador”.

Es sotmet a votació la incorporació de les rectificacions en les intervencions exposades
anteriorment a l’acta del Ple ordinari de data 10/10/2018, aquestes s’aproven per unanimitat dels
membres assistents de la corporació.

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 PPC, Sr. Antonio Rispa.

SEGON.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6/18 DEL
PRESSUPOST PRORROGAT PER L’EXERCICI 2018 MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI
ANTECEDENTS
Vist la possible aplicació del superàvit pressupostari de l'exercici 2017, i de conformitat amb allò
que preveu els articles 32 i la disposició addicional 6a de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
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Vots a favor:

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s'aprova la modalitat de crèdit extraordinari
per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses
generals.

Atorgament comunicat en data 5 d’octubre d’una subvenció de 800€ per part de la
Diputació de Lleida per l’actuació equipament mobiliari i infraestructura complementaria.
Les bases de la convocatòria no permeten demanar la pròrroga i estableixen que
l’execució s’ha de realitzar durant l’exercici 2018.



No existència de crèdit per dur a terme les reparacions al cementiri municipal establertes
en el document tècnic d’obra per adequacions del cementiri municipal redactat pels SS.TT.
del Consell Comarcal del Pla d’Urgell i per un import de 19.680,20 €.



No existència de crèdit per dur a terme l’enderroc dels vestidors del camp de futbol
municipal segons el document tècnic elaborat pels SS.TT. del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell i per un import de 5.868,50€. Aquesta obra s’ha de fer com a pas previ a la
redacció del projecte de construcció dels nous vestidors. La Federació Catalana de Futbol
requereix que els camps de futbol disposin de vestidors a dins de les instal·lacions.

La Memòria d’Alcaldia, en data 8 de novembre de 2018, ha proposat les partides i els imports de
les despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, per les
quals no existeix crèdit pressupostari (crèdit extraordinari), que s’han de modificar.

Número : 2018-0012 Data : 08/01/2019



ACTES PLENS 2018

Per Provisió de l’Alcaldia de data 8 de novembre de 2018 s’incoa l’expedient per modificar el
pressupost mitjançant crèdit extraordinari pels següents motius:

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
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La secretària interventora municipal, en data 9 de novembre de 2018, ha emès informe favorable
sobre la proposta d’alcaldia de modificació de crèdit, així com informe de l’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, deute viu i regla de la despesa.

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

Aplicació
Programa Econòmica
333

62511

Crèdits
inicials

Descripció
Equipament mobiliari i
infraestructura complementaria

TOTAL

Modificació
de crèdit

Crèdits
finals

0,00

5.312,07

5.312,07

0,00

5.312,07€

5.312,07€

Segon.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2018 del Pressupost
prorrogat vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Romanent líquid de
tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, per un import de 20.700 €, d’acord amb el
següent detall:
Aplicació
Programa Econòmica
164

63202

Crèdits
inicials

Descripció
Adequacions cementiri municipal

TOTAL

Modificació
de crèdit

Crèdits
finals

0,00

20.700,00

20.700,00

0,00

20.700,00 €

20.700,00 €

Tercer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2018 del Pressupost
prorrogat vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Romanent líquid de
tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, per un import de 6.900 €, d’acord amb el
següent detall:
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Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2018 del Pressupost
prorrogat vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Romanent líquid de
tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, per un import de 5.312,07 €, d’acord amb
el següent detall:
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Per tot això, de conformitat amb l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local i l’article 52.2.f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta Alcaldia proposa al
Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el següent ACORD:

ACTES PLENS 2018

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

Aplicació
Programa Econòmica
342

61001

Crèdits
inicials

Descripció
Enderroc vestidors camp futbol

TOTAL

Modificació
de crèdit

Crèdits
finals

0,00

6.900,00

6.900,00

0,00

6.900,00 €

6.900,00 €

87000

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Romanent de tresoreria. Aplicació per al finançament de crèdits
extraordinaris

32.912,07€

TOTAL

32.912,07€

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

Número : 2018-0012 Data : 08/01/2019

PARTIDA

ACTES PLENS 2018

Totes les modificacions de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals de l’exercici anterior.

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Carles Palau, només explicar dues coses, una entre l’import dels projectes, és a dir,
del cementiri i de l’enderroc, i la modificació que es proposa, podreu observar que hi ha una
diferència d’uns mil euros aproximadament, i això és degut a que s’ha de tenir en compte, a part
del cost del projecte, el preu de l’elaboració del projecte, que ens cobren, els serveis tècnics, i el
preu de la direcció d’obra, que també ens cobra l’arquitecte del Consell Comarcal, per això la
proposta de modificació, és superior al cost del projecte.
L’adequació del cementiri municipal, si un cas ja ho parlarem després al moment de presentar el
projecte, hi ha certes esquerdes, caigudes de arrebossat, teules i això és el que provoca aquesta
necessitat de reparar i l’enderroc dels vestidors del camp de futbol, és per anar avançant en el
tema dels vestidors i també és una proposta que ens van fer els serveis tècnics per poder
constatar més bé, com està el terra sota dels vestidors, alhora de fer el projecte.
Sr. Antonio Rispa, votar com ho votarem, per separat.
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Debat

Alcalde, Sr. Carles Palau, si, és veritat, això no ho he comentat, tots els punts per separat.

Sra. Rosa Buira, no hem de passar a votació res, si cal que quedi clar que ho votarem per separat.
Alcalde, Sr. Carles Palau, la meva proposta és votar-ho per separat.
Sr. Miquel Campàs, ja l’has exposat el primer punt, vostè exposa el primer punt per discutir-lo.

Número : 2018-0012 Data : 08/01/2019

Alcalde, Sr. Carles Palau, disculpa, no us he dit això, també us ho havia d’haver explicat abans.
Això és subvenció que vam demanar a la Diputació de Lleida, a l’oferta que fa l’Institut d’Estudis
Ilerdencs, per béns mobles, crec recordar que es diu, que altres vegades, s’ha demanat mobiliari
per la biblioteca, mobiliari per la multifuncional... En aquest cas el que hem demanat, és un
projector, més bo dels que tenim ara a l’Ajuntament, perquè els que tenim ara estant fixes a un lloc
o a un altre, crec recordar que tenim un de mòbil, però no està bé. I el que hem demanat ara, i
hem proposat per incloure en aquesta modificació i que vam presentar en aquesta subvenció és
un de més potent, per a que es pugui utilitzar durant el dia, si convé a la Sala Cultural, o en algun
lloc exterior. Això és una cosa, més taules per la Cultural, però de plàstic, aquestes de plàstic que
s’utilitzen ara que son més lleugeres, alhora de remenar-les són més còmodes de moure, i unes
quantes cadires més. Crec recordar que parlàvem de 18 ó 20 taules, 15 taules i cadires quantes,
120 cadires més per la Sala Cultural. I més o menys amb això ja cobrim, el que ens toca llogar
cada Festa Major, per abast als concerts, per donar abast als sopars que a vegades ens demanen
més taules... No sé si m’he deixat res.

ACTES PLENS 2018

Sra. Rosa Buira, en principi queda clar, que ho votarem per separat. Al primer punt, ens agradaria
saber, la primera modificació, aquesta dels equipaments.

Sr. Antonio Rispa, hauríem d’haver vist el material, les factures, per votar-ho, perquè no ens hem
enterat de res, fins ara no sabíem del que era això, ara ens hem enterat que era un projector, a
vegades amb imports de cèntims, si que la subvenció és de 800 euros, però potser amb un
proveïdor més barat, que es guanyen més bé la vida, s’hauria de poder presentar.
Alcalde, Sr. Carles Palau, aquest és el pressupost que hem demanat, i ara el que estem buscant
és dos pressupostos més per a veure si ens surt més barat que això.
Sr. Antonio Rispa, per això abans d’aprovar-ho potser hauríem de mirar els pressupostos.
Alcalde, Sr. Carles Palau, la qüestió és que si no ho presentem ara, ja no la podrem aprofitar
aquesta subvenció. L’any passat ja la vam perdre.
Sr. Antonio Rispa, heu tingut molt temps per fer-ho això.
Alcalde, Sr. Carles Palau, o no, la Diputació ho notifica quan ho notifica. L’any passat aquesta
mateixa subvenció, que també la van donar per import de 800 euros, vam rebre la notificació el 23
ó 24 de desembre.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, si, teniu la paraula, per si voleu afegir coses.

Sr. Antonio Rispa, no hi ha temps per presentar-ho al pròxim Ple.

Sr. Miquel Amorós, jo sobre el tema, volia fer el comentari, que parlem de la previsió, del detall, jo
crec que quan fem una proposta dels acords que s’han de prendre en un Ple, una proposta per un
Ple, és un proposta que fa l’equip de govern, al Ple de l’Ajuntament, llavors si hi ha qualsevol cosa
que els membres de la corporació, la resta de regidors tenen algun dubte, tenen alguna pregunta,
poden fer perfectament, o es poden dirigir a qualsevol administratiu de l’Ajuntament, es poden
dirigir a qualsevol de nosaltres i nosaltres ho resoldrem. Si et refereixes a que la previsió, la
proposta l’hem de fer anteriorment, probablement si, però bueno, de propostes d’idees i de coses,
tirem moltes endavant, no sé si us hem de consultar totes les propostes, potser no acabaríem i fer
referència a que quan es demana una subvenció, de tot això, hi ha uns decrets, hi ha una sèrie de
documentació que a part d’aquesta documentació també hi teniu accés, per tant penso que la
informació hi és, i que és tan fàcil com agafar el telèfon, fer una trucada i preguntar que és això i
crec que no hi hauria cap problema, per passar-vos la documentació que sigui. El pressupost, la
previsió que tenim, explicar-vos el que convingui. Per altres vegades si ens trobem en la situació
aquesta que hi ha una proposta al Ple que no coneixeu, i ens la voleu preguntar, jo crec que
estarem disposat a explicar-vos el que convingui.

9

Número : 2018-0012 Data : 08/01/2019
Codi Validació: 46RJD4XKSZJZ5GY3C4G9E2LD6 | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 46

Sra. Rosa Buira, nosaltres també pensem que si realment aquesta despesa hagués estat prevista
una mica més aviat, doncs els que si podíem fer era parlar-ne i que no es trobés com avui, amb
aquesta sorpresa, de dir s’ha de preparar aquests equipaments o volem comprar aquests
equipaments, doncs això podia estar parlat amb el condicionant de que si ens donaven la
subvenció o no; perquè si ens donaven la subvenció ho farem i si no ens donen la subvenció no ho
podem comprar, vols dir que la subvenció són de 800 euros com ha dit l’Antonio i la depesa que
hem de fer és de més de 5.000 euros, aquests 800 euros ens faran trontollar l’economia de
l’Ajuntament, segurament que no. Si considerem que és un equipament necessari, doncs l’hauríem
de comprar, si o si, però això ja podia estar previst molt més aviat, n’haguéssim pogut parlar i avui
no estaríem aquí amb això. A part, nosaltres sempre intentem donar suport a totes les iniciatives
que té l’equip de govern, sempre que les considerem nosaltres adients i adequades, però donar
suport, com acostumem a fer, ens agrada conèixer el detall de la inversió que s’ha de fer, el detall
de la inversió que s’ha de fer, en aquests moments no el coneixem, si ens descuidem ni ens ho
expliques, llavors dius, penso que hauríem de fer les coses més ben fetes, la previsió hauria de
ser una norma d’actuació i que a nosaltres ens agradaria conèixer el detall d’aquesta inversió que
s’ha d’aprovar avui, són 5.000 euros, i 5.000 euros són importants, llavors no sé com ho hauríeu
de fer, però nosaltres si demanem que conèixer el detall d’aquesta inversió, a partir d’aquí l’equip
de govern decidirà com ens pot fer sabedors del que és el que anem a fer i a partir d’aquí, els
terminis, clar no tenim la culpa de que ho presenteu a mig novembre, si el sí de la Diputació és va
rebre el 5 d’octubre, primera si hagués estat parlat això, el dia 10 que vam fer el Ple, es podia
presentar i problema solucionat, ja hem avançat un mes, ho vau rebre el dia 5 i el dia 10 vam fer el
Ple, no es va dir res i avui, a mig novembre, correm-hi tots que perdem la subvenció.

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, no perquè si la hem d’aprovar, fins que no passin els quinze dies hàbils,
per entrar en vigor la modificació, ja ens anirem al 2019 i com que aquesta despesa s’ha de fer al
2018, doncs la perdem una altra vegada, però bé, és decisió del Ple votar si la tirem endavant o
no.

Sr. Ramon Cònsola, jo penso que no has entès a la Rosa. Us estar dient que és una falta de
previsió vostra, nosaltres no tenim perquè, sou vosaltres de dir hem demanat una subvenció i això.
Però jo lo que me xoca és que una vegada demanada la subvenció podíeu fer la inversió.
Sr. Miquel Amorós, com?
Sr. Ramon Cònsola, doncs comprant.

Sr. Ramon Cònsola, si tot ajuda, un fart de riure, diguem-ho així, si tant important és la inversió
aquesta, si és important, és a dir, si toca fer una inversió, i t’ho diré en termes tècnics matemàtics,
si hem de fer una inversió per a que ens donin 800 euros, val més que no la facis. Si aquesta
inversió tu l’has de fer perquè t’interessa fer-la i a damunt et cauran 800 euros, bingo, llavors
fes-la, no a l’últim segon, quan estem amb pròrroga, i a punt d’acabar el partit, perquè llavors la
culpa és del àrbitre. La culpa és teva, la gestió municipal és teva, nosaltres no hem d’anar seguint
els decrets.
Alcalde, Sr. Carles Palau, referent a això em sembla que no ens estem entenen ni uns ni els altres,
jo entenc el vostre posicionament evidentment, però almenys jo no sé el missatge que estem
donant, no és que això ens estem jugant aquí el coll, eh, és una inversió que es pot decidir no
tirar-la endavant o tirar-la endavant, és així de clar, i té la importància que té. No cal ni
magnificar-la, ni si s’aprova serà això una pujada a l’Everest i si no s’aprova no serà una caiguda a
l’infern, és així de clar, és una proposta que tenim i tal. Després, a precs i preguntes us faré una
proposta que segurament ens obligarà a fer un Ple extraordinari d’aquí uns dies, vull dir que si ara
no ho aprovem, no passa res, se us facilita tota la documentació que demaneu i en tornem a
parlar, i si després als precs i preguntes arribem a aquest acord de convocar un Ple extraordinari
d’aquí uns dies, es torna a passar i ja està.
Jo també us voldria dir una cosa, de la mateixa manera que veniu a buscar còpies dels decrets
d’alcaldia i d’altra documentació durant els dies que podeu consultar la documentació abans del
Ple, també, com ha comentat el Miquel, podeu fer una trucada i dir que és això, i ja està se us
facilita i no hi ha problema.
Sr. Ramon Cònsola, però no venim cada dia a fer fotocòpies.
Alcalde, Sr. Carles Palau, no, però des de que se us convoca al Ple, us arriba tota la documentació
que teniu aquí, demaneu còpia dels decrets i tal, se us faciliten al mateix moment, que tens algo
d’això, que no ho acabem d’entendre.
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Sr. Miquel Amorós, tot ajuda.
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Sr. Ramon Cònsola, doncs es podia fer un Ple i crear la partida, i destinar els diners, i no ara a
correcuita per salvar el coll, ara per culpa vostra, i estem parlant de 800 euros, com ha dit la Rosa,
si ens ha de fer tremolar les cames 800 euros, si tant important és la inversió aquesta de cinc mil i
pico, perquè a veure, no sé això és una mica surrealista, sembla que aquí que hem destrossat les
vestidures, estem parlant d’una inversió de casi cinc mil cinc cents euros, per una subvenció de
800 euros, això és un fart de riure.

ACTES PLENS 2018

Sr. Miquel Amorós, ha d’haver la partida creada, no?

Sr. Miquel Amorós, després un altre comentari, has comentat de que anem a correcuita, nosaltres
anem a correcuita perquè com posa a la proposta, atorgament en data 5 d’octubre, subvenció de
800 euros, l’atorgament es fa el cinc d’octubre, el cinc d’octubre, crec recordar que era un
divendres, el dia que vam convocar el Ple anterior, per tant ho fem al primer Ple que trobem, i és
una inversió, a veure no és una inversió que si no la fem ens passarà qualsevol cosa, però és una
inversió que nosaltres tenim a la ment, vam demanar aquesta subvenció, al moment que ens
donen 800 euros, doncs bé, si són 800 euros que ens estalviem doncs endavant.
Sr. Ramon Cònsola, quan la vas demanar?

Sr. Ramon Cònsola, al desembre, si aquesta inversió, tu que ets el regidor de festes, la volies fer
doncs fas la proposta al mes següent, i no amb la soga al coll com ara, que dona la sensació que
la culpa es nostra si perdem els 800 euros.
Sr. Miquel Amorós, de culpa no s’ha acusat a ningú.
Sr. Ramon Cònsola, però a veure la sensació que estic captant és aquesta. Jo vull deixar clar que
aquestes coses, no vull dir que si nosaltres no tenim les fotocòpies ho podem preguntar allà, si tu
tens la intenció de fer la inversió, una vegada fets els papers per a que et donin la subvenció el
que has de fer al mes següent és fer la proposta, ja està, tant fàcil com això. Tens sis mesos per
discutir.
Sr. Miquel Amorós, depèn a lo millor tu tens pensat que si no et donen la subvenció potser no faràs
la inversió.
Sr. Ramon Cònsola, doncs fillet, no ho facis home, si has d’anar a buscar canviar les taules de la
Cultural, per 800 euros, doncs que faràs, home no fotem.
Alcalde, Sr. Carles Palau, 800 euros ho sabem del 5 d’octubre, nosaltres esperàvem que ens
donarien el 50 o més % d’aquesta inversió.
Sr. Ramon Cònsola, doncs benvinguts siguin el que sigui.
Sra. Rosa Buira, si ens esteu dient que l’any passat ja es va perdre la subvenció de 800 euros, vol
dir que aquest any aniríem si fa o no fa.
Alcalde, Sr. Carles Palau, les converses que havia tingut amb el President i amb altra gent de la
Diputació perquè em vaig anar a queixar de que no pot ser que un acord pres per l’Institut
d’Estudis Ilerdencs a principis de setembre, no la signi el president fins a mitjans d’octubre, i no
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Alcalde, Sr. Carles Palau, perquè nosaltres esperàvem al finançament.
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Sr. Ramon Cònsola, fem un Ple cada mes menys a l’agost, al mes següent podies demanar la
partida, perquè no ho vas fer?

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, doncs al maig o al juny, quan va sortir la convocatòria.

Sra. Rosa Buira, totalment d’acord. Qui ens ha de facilitar tota aquesta informació?
Sr. Miquel Amorós, nosaltres.
Sra. Rosa Buira, vosaltres considereu que escrivint aquí a la convocatòria del Ple que parlarem
d’equipament mobiliari i infraestructura complementaria, nosaltres ja ens preocuparem de venir a
saber que és tot això?
Sr. Miquel Amorós, jo crec que hauria de funcionar així.
Sra. Rosa Buira, no ens hem preocupat en aquest cas, jo crec que no teníem cap obligació,
perquè qui és el que fa la proposta, sou vosaltres no, per tant sou vosaltres els que heu de tenir
interès en que aquesta proposta tiri endavant o és que la feu per a que no tiri endavant. Fins aquí
potser no. Si feu una proposta, teniu interès de que tiri endavant, doncs si voleu que tiri endavant
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Sr. Miquel Amorós, jo em referia a que no és que vosaltres tingueu la intenció de fiscalitzar tot, he
fet el comentari de decisions i coses es fan moltes i nosaltres no sabem en quines coses teniu
dubtes, és a dir quan fem les propostes que fa l’Alcalde entenc que sou vosaltres els que si no
enteneu qualsevol cosa, o teniu dubtes, o voleu més informació abans del Ple, aquesta
fiscalització que dius, de coses puntuals que passem pel Ple la podem fer durant el Ple, o també la
podem fer abans, i això ens estalviem tota aquesta feina, i portar-ho al Ple i les coses ja estan
enteses i cadascú tindrà la seva opinió segons la informació. El problema que veig aquí jo és que
arribem a un Ple i la vostra decisió no estigui pressa en el sentit de que no està pressa perquè us
falta informació, jo crec que hauríem d’arribar al Ple amb tota la informació i quan tenim tota la
informació, vosaltres prendre la decisió que us convingués.
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Sra. Rosa Buira, jo per acabar, el comentari que has fet Miquel, en que a veure si pensàvem que
ens havíeu de consultar tot el que volíeu fer, cap intenció de que, de fiscalitzar res del que decidiu
l’equip de govern, però hi ha fiscalitzacions, com lo que estem fent ara, que són involuntàries,
aquesta decisió s’ha de prendre al Ple i al Ple som els que som, i com he dit moltes vegades, les
matemàtiques són les que són, i són molt tossudes, llavors no cal que fiscalitzem res nosaltres, i
no és aquesta la nostra intenció però lògicament, si una cosa l’heu de passar pel Ple i s’ha
d’aprovar pel Ple, està de bé, i està bé, i considero que és lícit que n’estiguem informats, perquè
és que sinó pot passar el que acaba de passar ara, no us necessitem per a res, i podem fer i
desfer el que vulguem, perfecte, feu, decidiu i feu el que considereu que s’ha de fer, però si un
cosa ha de passar pel Ple i nosaltres l’hem de votar, lògicament haurem d’estar informats, perquè
sinó ja us ho hem dit reiteradament al llarg de la legislatura, si no estem assabentats, si no sabem
el que s’ha de fer no ho votarem, i ho hem fet una vegada, i un altra, i un altra i avui ho haurem de
tornar a fer, considero que es pot fer seguir el que vulgueu fer però si ho hem de recolzar
nosaltres, lògicament volem saber el que fem.

ACTES PLENS 2018

arriba per correu ordinari de l’Ajuntament fins al 24 de desembre, quan a la Diputació si no li
envies tot telemàticament no t’accepta res, i ja li vaig manifestar la meva queixa per escrit i en
persona, vull dir que és vergonyós, doncs jo vaig entendre i així crec que es va arribar a un acord
de que enguany se’ns miraria amb una mica més de bons ulls, almenys en aquesta subvenció, no
ha sigut això, doncs bueno, nosaltres esperàvem rebre més diners que no 800 euros, han vingut
800 euros doncs els agafem.

doneu totes la facilitats, no vingueu aquí dient, no, si no teniu la informació és perquè no l’heu
vingut a buscar, ni l’hem vingut a buscar, ni potser la vindrem a buscar, si continuem així.
Sr. David Folguera, crec que és la vostra feina.
Sra. Rosa Buira, ah, és la nostra feina, és la vostra feina facilitar tota la informació.

Sr. Ramon Cònsola, tu fixat que passem a la votació i no se’ns explica el que era.
Alcalde, Sr. Carles Palau, ens heu de fiscalitzar a nosaltres, els regidors una de les obligacions
que tenen és fiscalitzar.
Sr. Ramon Cònsola, quan a mi m’interessa aprovar una cosa i m’ha d’ajudar un altre, intento
cuidar-lo, tractar-lo, explicar-li, que no tingui dubtes i que no malpensi de mi. A veure si jo li dic no,
no, vull fer això i buscat la vida a demanar els papers, saps que em dirà aquest senyor, au veste’n
a fer punyetes xato, i això ho faríeu vosaltres també.
Alcalde, Sr. Carles Palau, segurament.

ACTES PLENS 2018

Sr. David Folguera, jo si m’arribés un punt així, vindria a l’Ajuntament, igual que fer i demaneu que
voleu aprovar aquí, si tenim els pressupostos del que s’ha demanat, ho tenim tot.
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Sr. Ramon Cònsola, llavors això vol dir que ets un mal polític i un mal negociant, la Rosa ho ha dit
prou bé, és una proposta, vosaltres la voleu tirar endavant, nosaltres us hem de donar suport, per
tant ens hau de facilitar tota la feina, jo crec que t’estàs equivocant en això, estàs buscant un punt
encara més crític, en comptes de suavitzar el tema, encara ets més crític.

Sra. Rosa Buira, últimament no ens heu convocat a cap reunió per explicar els plens, i a la que
ens vau convocar al Ple anterior, a aquest no ens heu convocat, al Ple anterior hi vam assistir, per
tant aquest cançó...
Sra. Nadir Castells, sempre dieu ja ho discutirem al Ple.
Sra. Rosa Buira, venim a buscar informació que ens esteu recriminant, que no fem, venim a
buscar la informació, després nosaltres hem de valorar aquesta informació, lògicament, no
improvisarem. Nosaltres si que parlem i valorem si aquella proposta és la que toca o no és la que
toca, i torno a discrepar que no som nosaltres els que hem de venir a buscar la informació i molt
menys ens la de donar qualsevol administratiu que ens trobem aquí a l’Ajuntament, que és el que
ens acabeu de dir, qualsevol és vàlid per donar la informació.
Sr. Miquel Amorós, depèn de la informació.
Sra. Rosa Buira, no, depèn de la informació.
Sr. Miquel Amorós, si vens a buscar un decret qualsevol el pot donar.
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Sr. Ramon Cònsola, segurament que també ho faríeu.

Sra. Rosa Buira, no, tu no.
Sr. Miquel Amorós, si vens a buscar un pressupost possiblement te’l podré donar jo.
Sra. Rosa Buira, però amb el to que has dit que qualsevol és bo per donar la informació.
Sr. Miquel Amorós, ho he dit amb el sentit de que donar les facilitats màximes.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no coincideix. No està fet en la mateixa copisteria. Només dos
puntualitzacions, és cert que no surt en la convocatòria d’aquest Ple, però també és cert que se us
va avançar l’ordre del dia abans del dia de la convocatòria, i si no em falla la memòria, al Ple de..
estem al novembre, al Ple d’octubre no es va fer reunió, tot i que es va convocar, i també se us va
facilitar se us va avançar la convocatòria, perquè vau dir no podem venir, ens avances la
convocatòria.
Sr. Ramon Cònsola, que no hi hagi un malentès, se ens va facilitar, avançar la convocatòria, jo
vaig rebre l’avançament a les 8:35, 8:45 per tant tampoc no em va solucionar res, anava a treballar
quan vaig rebre la convocatòria.
Alcalde, Sr. Carles Palau, passem a discutir el punt segon.

ACTES PLENS 2018

Sra. Rosa Buira, i tenim un llistat d’obligacions dels uns i dels altres diferent, vosaltres teniu un
llistat de les nostres obligacions i nosaltres el tenim de les vostres i em sembla que no acaben de
quadrar.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, deixeu-me interrompre.

Alcalde, Sr. Carles Palau, el més segur no, ho hem de decidir més tard.
Sr. Miquel Campàs, ens podries facilitar la petició que hem demanat del tipus de projector, de les
taules de plàstic, per veure si són rígides, si són plegables, el tipus. I després m’agradaria la
quantitat, que no me l’he apuntat.
Alcalde, Sr. Carles Palau, estarà tot junt, amb la documentació.
Sr. Miquel Campàs, no ho he apuntat, no m’ha donat temps, però si que m’agradaria saber si es
pogués fer una memòria de les taules i cadires existents que tenim.
Alcalde, Sr. Carles Palau, un recompte o algo així.
Sr. Miquel Campàs, si, a la Cultural, un inventari del material que hi ha, taules, cadires, la paella
gran, una mica d’inventari, que em sembla que hi era, estava fet i hi era aquí a l’Ajuntament, si no
recordo malament, que el vam fer amb els membres de la Comissió de Festes farà tres o quatre
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Sr. Miquel Campàs, si em permets, com que has avançat que el més segur és que hi haurà un
proper Ple extraordinari.

anys, sempre el teníem, i poden donar fe els agutzils que ho teníem en paper allà al magatzem i
allí sempre es portava un control del que entrava i sortia, més que res per tenir una base allà,
sobre les taules i cadires que compreu.
Sr. Miquel Amorós, l’inventari ho vaig preguntar i no constava que hi hagués cap inventari.
Sr. Miquel Campàs, al magatzem hi era, al quarto tancat quan els hi demanaven als agutzils, els hi
dèiem escolta treu això, contaven el que hi havia de material fungible, gots...

Sr. Miquel Amorós, sí de les claus sí.
Sra. Rosa Buira, i allí al magatzem hi havia un llistat de tot el material que hi havia dins, que ens hi
vam passar unes quantes hores, amb la Montse, el Miquel... contant tot el que hi havia.
Sr. Miquel Campàs, no et dic que ho facis pel proper Ple, l’inventari, però si que ens agradaria que
ens ho poguéssiu presentar, juntament amb el tema de les taules i cadires que voleu comprar.
Alcalde, Sr. Carles Palau, passem a discutir el segon punt, que és el de la modificació de
l’adequació del cementiri municipal.
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Sr. Miquel Campàs, igual que les claus, hi era.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, hi havia un arxiu, que el portaven les noies del mostrador, el qual tothom
havia de firmar, segons el registre, i hi havia un llistat, amb l’estadillo i el control de quan
s’entregava les taules, quan es demanaven, quan s’entregaven, quan les tornaven i qui les anava
a buscar.

Alcalde, Sr. Carles Palau, després ho votem, discutim tot, la votació la farem punt per punt, però al
final tota.
El segon punt que és la modificació per l’adequació del cementiri municipal.
Sr. Antonio Rispa, estic d’acord amb això, crec que s’han d’arreglar les coses del poble, el que
està malmès s’ha d’arreglar.
Sra. Rosa Buira, el grup de Convergència doncs diem el mateix, pensem que el cementiri, a més a
més, a totes les legislatura és una obra recurrent, a totes les legislatures, en un moment o altre
s’han hagut de fer reparaments al cementiri i s’han hagut de fer a vegades ampliacions, com
vosaltres quan vau començar, que es va haver de fer una ampliació, tot això és una obra que s’ha
de fer una manteniment en viu cada poc temps, llavors nosaltres res a dir, l’únic que segurament el
projecte nosaltres possiblement haguéssim fet algunes modificacions o haguéssim inclòs alguna
cosa més, potser hauríem discutit una mica el preu, però bé, tot això és decisió de l’equip de
govern i considerem que és d’interès general pel poble, que el cementiri estigui en condicions i res
a dir.
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Sr. Miquel Campàs, no s’aprova?

Alcalde, Sr. Carles Palau, de fet heu tingut l’oportunitat perquè fa temps que teniu el projecte, si
volguéssiu haver fet alguna aportació, haguéssim estat a temps.
Sr. Miquel Campàs, com que també es va aprovar la pujada d’aigua al cementiri, la canonada
d’aigua, es lligaran els dos projectes.
Alcalde, Sr. Carles Palau, no, el de la pujada d’aigua no hem començat perquè havíem d’acabar
algun contracte, però ho hem de fer la setmana vinent, si tot va bé, depèn del temps també, has de
tenir en compte que entre el temps del projecte, els quinze dies i tal ens aniríem a l’any vinent.

Sr. Antonio Rispa, es parla d’enderrocs però no es parla de construcció dels vestidors, llavors
aleshores jo crec que es podien evitar les despeses del projecte d’enderroc, i la mateixa empresa,
al mateix projecte, podia anar enderroc i fer l’obra, jo si no s’aprova el projecte no ho trobo bé, a
més a més, em sembla que quan, jo tinc entès que quan es va fer, hi havia unes escriptures de les
aportacions dels veïns, quan es va donar el camp de futbol, per part dels particulars, de
mantenir-lo en condicions i de tenir-ho bé, cosa que no, es busquen les escriptures, i es mira el
que va firmar l’Ajuntament.
Alcalde, Sr. Carles Palau, es que no entenc que té que veure ara, quina relació.
Sr. Antonio Rispa, que es va dir que es mantindria en condicions que es ficarien una sèrie de
coses i a les escriptures es sabrà, bé ara jo, si no hi ha el projecte de les casetes, l’enderroc no el
signaré. No ho trobo bé, perquè que farem enderrocar i després que hi posarem, que farem.

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, no, no.
Després, passem al punt tercer de l’enderroc dels vestidors del camp de futbol.
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Sr. Miquel Campàs, jo ho dic per fer-ho tot.

Sr. Antonio Rispa, es podia fer tot al mateix projecte, vam estar parlant amb els del futbol, i amb el
senyor d’esports, el Folguera, li semblava bé, i ara no se’n parla de cap projecte, només es parla
d’una cosa i de l’altra, i estan al carrer i no es farà res.
Alcalde, Sr. Carles Palau, no fan cap servei ara.
Sr. Antonio Rispa, i tant, allí hi ha un bar, hi ha algo.
Alcalde, Sr. Carles Palau, el bar hi continuaria sent d’una altra manera, provisionalment, però
mentre...
Sr. Antonio Rispa, però es pensa fer algo, si s’ha de fer provisionalment.
Alcalde, Sr. Carles Palau, home el que no podem fer, és enderrocar el bar i deixar el club sense
bar, es buscarà una solució provisional fins que es construeixi el nou bar.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, els vestidors que estan redactant el projecte.

Sr. Antonio Rispa, aquí només es parla d’enderroc.
Alcalde, Sr. Carles Palau, perquè aquí...
Sr. Antonio Rispa, aquí només parla d’enderroc i el projecte i així s’estalviaven els diners de 5.000
ó 7.000 euros que val l’enderroc.
Alcalde, Sr. Carles Palau, aquests 5.000 euros s’incorporaran al preu de l’altre projecte.

Sra. Rosa Buira, encara hi és, per tant ja fa temps que tenim aquest compromís, els grups de
l’oposició hi estem totalment d’acord, no és que hi estem totalment d’acord, és que fa un munt de
temps que els estem demanant aquests vestidors nous, i que l’equip de govern ens van dir que sí,
que ho tirarien endavant i ara avui, us presenteu aquí amb un projecte d’enderroc i dels vestidors
nous sense comentaris, em sembla que això ja és un grau de cinisme elevat, perquè si portem sis
mesos parlant dels vestidors nous i avui veniu aquí dient que enderrocarem i que a més a més
teniu una intenció del que ha de continuar després de l’enderroc però no ens ho expliqueu aquí no
ens dieu res, si que no ho deixareu sense bar, però a més, si no ho he entès malament, tu has dit,
acabes de dir senyor Alcalde, que els vestidors s’està fent el projecte i aquí a la convocatòria el
que ens dieu és que ara enderrocar els vestidors ha de ser el pas previ a la redacció del projecte
de construcció dels nous vestidors. On estem dient la veritat? Aquí quan ens dieu que ha de ser
enderrocar, primer els hem de tirar a terra i després començarem a fer el projecte, o el que ens
acabes de dir que el projecte ja s’està fent, hi ha alguna cosa que no quadra.
Alcalde, Sr. Carles Palau, has escoltat tot el que he dit?
Sra. Rosa Buira, sí. Acabes de dir que el projecte s’està fent.
Alcalde, Sr. Carles Palau, i s’està fent, quantes vegades hem canviat de projecte, des de fa sis
mesos?
Sra. Rosa Buira, però aquí...
Alcalde, Sr. Carles Palau, no, no, Rosa quantes vegades hem canviat? Ara volem això, ara volem
allò.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, i encara hi és aquest compromís.
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Sra. Rosa Buira, nosaltres en aquest punt discrepem totalment amb l’equip de govern, no estem
d’acord i es més, ens atrevim a dir que és moralment inacceptable perquè portem sis mesos
parlant del projecte dels vestidors nous al camp de futbol, i més a més il·lusionant als nostres
esportistes locals, que els vestidors a més a més són una necessitat, com s’ha llegit aquí i com ja
hem comentat altres vegades és una necessitat pel nostre equip de futbol, perquè la Federació ho
exigeix diu que ha d’haver uns vestidors a dins del camp de futbol, més a més segons ens va
comentar el senyor Alcalde, hi va haver una trucada que vas fer a la Federació, i suposo que va
haver un cert compromís de que aquests vestidors es tirarien endavant.

ACTES PLENS 2018

Sr. Antonio Rispa, sempre sortirà més barat.

Sr. David Folguera, es va aprovar aquí.
Sra. Rosa Buira, vam començar a l’abril a parlar dels nous vestidors i estem al novembre.
Sr. David Folguera, el projecte el vam presentar el 5 de setembre, em sembla, que ho he consultat.
Sra. Rosa Buira, però a l’abril vam començar a dir que faríem vestidors nous, seriosament, que
nosaltres ho vam demanar i vosaltres vau coincidir que si, i des de l’abril fins ara comptem, set
mesos si fa o no fa.

Sra. Rosa Buira, ja estàvem d’acord, vau presentar una sèrie de projectes, i els del futbol, pel que
jo tinc entès, no pel que jo tinc entès, pel que va ser exactament, és que ell van fer una
contraoferta, i us van presentar un projecte del que ells volien, o del que ells necessitaven, perquè
en definitiva són els usuaris del camp de futbol, i són els que realment coneixent la realitat del dia
a dia. Per tant ells us van presentar un nou projecte, semblant al que vosaltres proposàveu, més o
menys, però el que ells volien.
Sr. David Folguera, la primera reunió, a la que no vau assistir, que només van venir els del futbol,
portàvem quatre propostes que ens havia dibuixat l’arquitecte, amb les quatre propostes, els del
futbol es van decidir per una, i van dir tirem aquesta endavant, que era respectar el format que hi
havia, un vestidor a dalt, un magatzem a dalt, un bar a dalt i uns lavabos a dalt, tot en una sola
capa, que és el projecte que es va dibuixar i es va presentar a la propera reunió, que llavors si que
vau venir, tant vosaltres com l’Antonio. Llavors el del futbol aquell dia van presentar un altre
projecte, un altre model de la distribució de l’espai, amb aquesta nova distribució de l’espai, eren
dos plantes, l’arquitecte diu que per fer dos plantes, ell necessita saber que hi ha a sota, per tant,
evidentment que pot fer cates, evidentment que hi ha més recursos per fer, però evidentment que
si els hem de tirar avall els vestidors, si els tirem ho sabrem més del cert el que hi ha allà sota, i és
per això que vam dir, podem començar per això.
Sra. Rosa Buira, també es pot fer, tirar a terra, enderrocar i després posar aquells mòduls
prefabricats que suposen una despesa.
Sr. David Folguera, l’arquitecte està treballant, està dibuixant els vestidors que es van acordar
aquí.
Sra. Rosa Buira, ho sigui que confirmes que l’arquitecte està dibuixant, per tant lo que heu escrit
aquí no és veritat.
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Sr. David Folguera, el primer projecte, que hi havia quatre models, es va decidir per un, els del
futbol hi estaven d’acord, llavors a la propera reunió, quan l’arquitecte va dibuixar.

ACTES PLENS 2018

Sra. Rosa Buira, el primer projecte, el primer esborrany.
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Sr. David Folguera, al setembre, primera setmana de setembre, es va presentar.

Sr. David Folguera, lo que estigui dibuixant interiorment, sense saber el que hi ha a sota, com ha
d’aguantar l’estructura és una cosa, i ell sap, al final fer una planta, era fer una llosa de formigó de
20 centímetres, i aquí allí damunt això no es mou, però si fa dos plantes, dos plantes que són tres
des del carrer, és més difícil d’assegurar això, amb una planta no li calia fer això, també necessita,
entenc que pivotar cap baix, ho desconec, no sóc arquitecte.
Sra. Rosa Buira, els arquitectes tenen recursos per constatar-ho.
Sr. David Folguera, segur, però no utilitzar aquests recursos, no valdrà tants diners tampoc.
Sra. Rosa Buira, no dubtem de la capacitat dels arquitectes.

Sr. Ramon Cònsola, serà enfortir més els fonaments, més que als altres, vull dir que no.
Sr. David Folguera, però els altres no utilitzaven fonaments.
Sr. Ramon Cònsola, jo penso que, tampoc estem fent la torre Eiffel, estem parlant d’uns vestidors
que a la planta baixa va buida, pel que ens van ensenyar ells, i l’altra planta és bastant lleugera, i
per tant, una paret de formigó que no es toca, i l’altra paret de formigó que tampoc no es toca, per
tant no ho sé, a partir d’aquí dius tirem-ho a terra, doncs jo també sóc del parer que, coincidim tot,
quan ho tinguem tot, llavors ho aprovem un altre cop.
Sr. David Folguera, entendreu que l’arquitecte haurà de treballar un temps més, perquè haurà de
fer les cates, els diners ens els haurem de gastar igual.
Sr. Ramon Cònsola, sí, si des de l’abril és el que estem esperant, fa uns mesos ja. No passa pas
res.
Alcalde, Sr. Carles Palau, jo voldria fer una pregunta, per fer memòria històrica, perquè vau fer els
vestidors al pavelló, pel futbol?
Sr. Ramon Cònsola, perquè en aquell moment, el pavelló necessitava vestidors, que això els hi
pots preguntar als del hoquei i als de basquet, perquè llavors hi havia molts, molts equips, molta
rotació i teníem un problema allí, només teníem trenta mil euros per gastar, no podíem gastar més,
els vestidors fels o repara’ls o fer-los nous ens costaven entre seixanta i setanta mil euros, uns
altres, aquesta era la inversió que l’arquitecte nostre era capaç de fer-ho, i suposo que pot sortir
per aquest preu, i nosaltres en aquell moment vam decidir anar a fer això, perquè enteníem que
aquells trenta mil euros, temporalment, si tornàvem a estar nosaltres a l’equip de govern, faríem
uns vestidors nous perquè seria una inversió que faríem al futbol i així es va pactar amb els de
l’equip del futbol, amb els que hi havia en aquell moment, i vam fer aquesta inversió, aquells
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Sr. David Folguera, i no sap si el sota està ple de runa, o si està buit, o si està enfangat, no ho sap.
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Sra. Rosa Buira, l’arquitecte és capaç de veure un edifici i sinó dir-ho molt exacte que és el que
s’ha de fer, un molt aproximat segur que sí.

ACTES PLENS 2018

Sr. David Folguera, jo no he dubtat mai.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ara heu canviat de parer, en fer dos pisos.
Sr. Ramon Cònsola, nosaltres no hem canviat de parer, han sigut els del futbol. Jo et diré una
cosa, nosaltres no hem canviat mai de parer, i això ja ho vam parlar a la reunió que hi havia el
regidor d’esports, nosaltres sempre que hem fet algo, hem consultat als que ho utilitzen, com a la
guarderia, als mestres de l’escola, ens van criticar molt tota l’oposició en aquell moment, perquè
fèiem la guarderia al cantó de l’escola, que després va resultar que, tots els consellers que hi ha
hagut, és un gran avanç fer això, no per nosaltres, sinó que deien que s’havia de fer per aquest
sentit, per les mares que ho utilitzaven, deixaven un crio i deixaven l’altre, i vam consultar.
Quan vam fer el consultori metge, i lo demés, consultori metge vam cridar als dos metges i a la
infermera, i els hi vam dir com ho volien, i ells ens vam fer un dibuix, vam tenir que anar a discutir a
Barcelona, perquè a Barcelona discrepaven, perquè inclòs volien un bar dins al consultori, i els
metges això no ho volien els metges d’aquí Bell-lloc, el fil musical, també ho volien els metges, al
final ho vam poder aconseguir.
A la biblioteca, això t’ho pot dir la bibliotecària, volien una biblioteca tant gran com la Cultural, això
que estem un poble petit, també li vam consultar a la bibliotecària, sempre hem consultat, perquè a
veure al final la gent que ho regenta és la que ha de donar l’opinió i és la que ho ha de fer anar, jo
no hi aniré al futbol, i els que som aquí, el meu net o la meva neta, potser aniran, no ho sé, però en
aquell moment ho vam consultar a els que ho utilitzen i als que fan anar les casetes. Avui això que
estem fent els hi hem preguntat a ells, que fem, i ens van dir o tot o res, doncs us esteu traslladant,
o tot o res, si ens haguessin dit enderroc i casetes, endavant, però van dir o tot o res. Jo també
sóc del parer que tot o res, i et diré per què, per la poca confiança que us tinc, això us he de dir,
perquè no us tinc gens. Ara ens dieu enderrocar, ens dieu que ficareu algo allí, i així es pot quedar
fins a l’eternitat, per tant jo també sóc d’aquest parer, també et dic una cosa, si ells ens haguessin
dit enderroc i fem-nos casetes, jo em penjo el sapo i endavant, i aquí no passa res, perquè al final
són ells, nosaltres no ens ficarem mai en contra dels usuaris d’una cosa, ara el que jo no puc fer o
nosaltres no podem fer és opinar sobre una cosa i decidir sobre una cosa que nosaltres no hem
fet.
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Sr. Ramon Cònsola, la idea era tirar els que hi havia, i fer els altres al mateix lloc, utilitzar
l’estructura que hi havia, perquè es pot aprofitar, les parets de càrrega serveixen.

ACTES PLENS 2018

Sra. Rosa Buira, i més a més, perdó, en aquell temps la normativa no obligava a que els vestidors
estiguessin al camp de futbol, la federació va consentir en que els vestidors estiguessin al pavelló i
vam considerar que en aquells moments, donàvem servei a més gent del poble, que no fent uns
vestidors al camp de futbol, que més a més, econòmicament no s’hi arribava en aquell moment,
perquè hi havia moltes obres engegades i hi havia moltes coses pendents, llavors per això vam
prioritzar, primera per això, perquè la normativa, en aquells moments, no exigia els vestidors a dins
al camp de futbol, ara la normativa ha canviat i lògicament, com ha dit el Ramon, el nostre propòsit
era, doncs més endavant fer efectius els vestidors al camp de futbol.

Número : 2018-0012 Data : 08/01/2019

vestidors es va signar un document que, aquells vestidors que es feien al pavelló, el que tenia el
dret per damunt dels altres sempre era el club de futbol, és a dir en el cas que hi hagués, pel que
sigui, una sobrecàrrega de hoquei o de bàsquet i juguessin a futbol, sempre eren els del futbol el
que havien de disposar en aquell moment, si no era així per descomptat quedaven alliberats i
llavors els utilitzaven els que volien.

Alcalde, Sr. Carles Palau, estic amb tu amb el tema de que s’ha de consultar a la gent que utilitza
els equipaments, en aquest sentit, crec que alhora de decidir la distribució també se’ls ha consultat
al club de futbol.
Sr. David Folguera, ells van dir, mantinguem el mateix format, l’arquitecte va fer quatre plànols,
mantenint el mateix format amb diferents distribucions, després a la següent reunió va venir una
altra proposta, evidentment es pot dir a la gent com ho vol, però clar tot té un preu, i depèn del
preu que és, ja hi entrarem també aquí saps.
Sra. Rosa Buira, pensem que estem fent una inversió a futur. Quant temps fa que estan fetes
aquestes casetes?

Sr. Ramon Cònsola, jo tinc seixanta anys i sempre les he vist.
Sra. Rosa Buira, per tant si han de durar seixanta anys més o setanta, per tant nosaltres insistim
en que aprovarem si es presenten els dos projectes junts, i considerem que l’arquitecte haurà de
treballar una mica més, deixem de banda si ja hi està treballant o no està treballant, segons el que
està escrit aquí, però.
Sr. David Folguera, a la darrera reunió que vam tenir, li vam dir comença a dibuixar dos plantes, ell
està treballant en això.
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Sra. Rosa Buira, fa molts anys que estan fetes, si les que fem ara noves han de durar els mateixos
anys.

ACTES PLENS 2018

Sr. Antonio Rispa, fa molts anys.

Sr. Miquel Campàs, només una anècdota, perquè el David comenta que si no es tira a terra,
l’arquitecte pot tenir més problemes, es pot fer igual, es tira un boci a terra i després es puja un
formigó, i el projecte ja està fet, entenem que els arquitectes són molt bons, i per tant, tot això es
pot preveure, no cal tirar-ho a terra per fer un projecte.
Sr. David Folguera, el pavelló s’ha arreglat ara, i no s’ha tirat a terra.
Sr. Miquel Campàs, ja ho sabien els arquitectes el que hi havia.
Sr. David Folguera, allò era més fàcil, no tenim intenció de fer cap llosa, ni mòduls.
Sra. Rosa Buira, com que molt sovint, el que ens expliqueu aquí és una cosa i després acaba sent
una altra, intenteu no donar totes les explicacions que serien raonables, per això, per això
malpensem.
Alcalde, Sr. Carles Palau, i feu bé en malpensar. Passem a la votació, recordo que punts separats.
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Sra. Rosa Buira, aquí la transcripció que s’ha fet no és la que toca.

Votacions
Es sotmet a votació el primer punt de la proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació de
crèdit per un import de 5.312,07 € per l’adquisició d’equipament mobiliari i infraestructura, aquesta
es rebutja per majoria absoluta dels membres assistents de la corporació.
Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells.
Vots en contra:

Es sotmet a votació el segon punt de la proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació de
crèdit per un import de 20.700 € per adequacions cementiri municipal, 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.
1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.
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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.

ACTES PLENS 2018

1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

Es sotmet a votació el tercer punt de la proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació de
crèdit per un import de 6.900 € per l’enderroc dels vestidors del camp de futbol, aquesta es rebutja
per majoria absoluta dels membres assistents de la corporació.
Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells.
Vots en contra:
1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.
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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5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.

Es sotmet a votació el quart punt de la proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació de
crèdit d’exposar al públic aquest expedient, 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.
1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

Sr. Ramon Cònsola, només afecta el punt dos?
Alcalde, Carles Palau, entenc que només afectarà el punt dos.
Sr. Ramon Cònsola, sí, senyora secretària?
Secretària interventora, sí.
Alcalde, Carles Palau, faig un resum: punt núm. 1 no aprovat, punt núm. 2 sí aprovat, punt núm. 3
no aprovat, punt núm. 4 sí perquè només afecta el punt núm. 2.

TERCER.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL DOCUMENT TÈCNIC D’OBRA PER
ADEQUACIONS DEL CEMENTIR MUNICIPAL
ANTECEDENTS
Atès que aquest Ajuntament té intenció d’arranjar diversos desperfectes al cementiri municipal de
Bell-lloc d’Urgell consistents en esquerdes i caigudes de l’arrebossat.
Atès que tots els municipis han de prestar obligatòriament el servei de cementiri.
En data 03 de novembre de 2017, es posa en coneixement als Serveis Tècnics del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell la providència d’alcaldia amb la disposició de sol·licitar que s’elabori un
informe respecte a l’estat de la paret del cementiri municipal i les possibles actuacions que s’hagi
de dur a terme.
El Sr. Josep Berguedà arquitecte, i el Sr. Jordi Capell arquitecte tècnic, tècnics del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, elaboren, un cop feta la visita d’inspecció a les instal·lacions del
cementiri per tal de valorar el seu estat, redacten el document tècnic d’obres per tal de fer una
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Alcalde, Sr. Carles Palau, hem de publicar el punt dos.

ACTES PLENS 2018

Després de finalitzar la votació de l’acord, es continua amb el següent debat:

Número : 2018-0012 Data : 08/01/2019

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

proposta per a valorar les obres necessàries per la reparació de diversos desperfectes al cementiri
municipals de Bell-lloc d’Urgell.
En data 09 d’octubre de 2018 i amb registre d’entrada núm. 1371, es fa entrega del document
Tècnic d’obres a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
El projecte redactat pel Sr. Josep Berguedà arquitecte, i el Sr. Jordi Capell arquitecte tècnic,
tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell és un Document Tècnic d’obra per Adequacions
del Cementiri Municipal de Bell-lloc d’Urgell, amb un pressupost d’execució de contracta de
19.680,20 euros (IVA inclòs).

Vist els articles 37 i 38 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens Locals, que fixen el procediment de tramitació dels projectes d’obres
locals ordinàries, la seva competència i publicació.
Vist l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així
com l’article 52.2.o) 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, en que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent
per a l'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o
concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el següent
ACORD:

ACTES PLENS 2018

Vist l’article 235.2 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, que regula el procediment d’aprovació dels projectes
d’obres.

Número : 2018-0012 Data : 08/01/2019

FONAMENTS DE DRET

Segon.- Sotmetre el Document Tècnic per Adequacions del Cementiri Municipal de Bell-lloc
d’Urgell, a informació pública pel període de trenta dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell,
perquè els interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.
Tercer.- Transcorregut el termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest document
tècnic, esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord.
Quart.- Que la secretària procedeixi a diligenciar que el document tècnic ha estat aprovat, en el
seu cas.
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
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Primer.- Aprovar inicialment el Document Tècnic per Adequacions del Cementiri Municipal de
Bell-lloc d’Urgell, amb un pressupost de 16.264,63 euros i 3.415,57 euros d’Impost sobre el Valor
Afegit, que fan un total de pressupost d’execució de contracta de 19.680,20 euros – dinou mil
sis-cents vuitanta euros amb vint cèntims -, IVA inclòs.

Alcalde, Carles Palau, Antonio, vols comentar alguna cosa?
Sr. Antonio Rispa, no.
Alcalde, Carles Palau, grup de convergència, voleu comentar alguna cosa?
Sra. Rosa Buira, com hem dit abans, considerem que és necessària l’obra.
Votacions

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

QUART.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE D’ENDERROC DELS
VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL DE BELL-LLOC D’URGELL

ACTES PLENS 2018

Vots a favor:

Número : 2018-0012 Data : 08/01/2019

Es sotmet a votació la proposta d’acord d’aprovació inicial del document tècnic d’obra per
adequacions del cementiri municipal, aquesta s’aprova per unanimitat dels membres assistents de
la corporació.

Atès que aquest Ajuntament té intenció de construir o arranjar els vestidors del camp de futbol de
Bell-lloc d’Urgell.
Atès que els municipis exerciran competències pròpies en les matèries de promoció de l’esport i
instal·lacions esportives d’acord amb la llei de bases de règim local.
En data 18 d’abril de 2018 per providència d’alcaldia es disposa comunicar als serveis tècnics
del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, per a que presentin varies propostes i elaborin el document
tècnic per construir o arranjar els vestidors del camp de futbol municipal.
En la mateixa data i amb registre de sortida núm. 554, es tramet als Serveis Tècnics del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell la providència d’alcaldia per tal de que s’elabori el document tècnic per
construir o arranjar els vestidors del camp de futbol municipal, amb la major brevetat possible.
S’efectua per part dels tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, la visita de comprovació dels
vestidors del camp de futbol municipal de Bell-lloc d’Urgell i s’observa que l’edifici es troba en estat
ruïnós i en desús.
El Sr. Mario Campos, arquitecte tècnic del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, redacta el Projecte
d’Enderroc dels Vestidors del Camp de Futbol municipal de Bell-lloc d’Urgell.

25

Codi Validació: 46RJD4XKSZJZ5GY3C4G9E2LD6 | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 46

ANTECEDENTS

En data 18 d’abril 2018 i amb registre d’entrada núm. 554, es fa entrega del Projecte d’Enderroc
dels Vestidors del Camp de Futbol municipal de Bell-lloc d’Urgell, que inclou també la
redacció de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per a l’execució del mateix, a l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell.
El projecte redactat pel Sr. Mario Campos arquitecte tècnic del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
és un Projecte d’Enderroc dels Vestidors del Camp de Futbol municipal de Bell-lloc d’Urgell,
amb un pressupost d’execució de contracta de 5.868,50 euros (IVA inclòs).

Vist els articles 37 i 38 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens Locals, que fixen el procediment de tramitació dels projectes d’obres
locals ordinàries, la seva competència i publicació.
Vist l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així
com l’article 52.2.o) 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, en que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent
per a l'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o
concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, el següent
ACORD:

ACTES PLENS 2018

Vist l’article 235.2 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, que regula el procediment d’aprovació dels projectes
d’obres.

Número : 2018-0012 Data : 08/01/2019

FONAMENTS DE DRET

Segon.- Sotmetre el Projecte d’Enderroc dels Vestidors del Camp de Futbol municipal de
Bell-lloc d’Urgell, a informació pública pel període de trenta dies hàbils mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell,
perquè els interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.
Tercer.- Transcorregut el termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest projecte,
esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord.
Quart.- Que la secretària procedeixi a diligenciar que el projecte ha estat aprovat, en el seu cas.
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Carles Palau, Antonio, vols dir alguna cosa?
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Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d’Enderroc dels Vestidors del Camp de Futbol
municipal de Bell-lloc d’Urgell, amb un pressupost de 4.850,00 euros i 1.018,50 euros d’Impost
sobre el Valor Afegit, que fan un total de pressupost d’execució de contracta de 5.868,50 euros –
Cinc mil vuit-cents seixanta-vuit euros amb cinquanta cèntims- IVA inclòs.

Sr. Miquel Campàs, jo només una cosa, que està aquí escrit i vostè ho ha dit vàries vegades, al
primer punt que hi posa, “atès que aquest Ajuntament té intenció de construir o arranjar”, o
construïm o arreglem?
Alcalde, Sr. Carles Palau, suposo que això ve del dia que vaig fer la providència que potser vaig
escriure construir o arranjar, però ara estem parlant de construir.
Sr. Miquel Campàs, lo d’arranjar es trauria o es podria eliminar, perquè si ara haguéssim aprovat la
partida, vostès podrien arregla’l no construir.
Sr. David Folguera, si s’enderroca al final.

Sra. Rosa Buira, al tercer paràgraf ho torna a posar.
Alcalde, Sr. Carles Palau, perquè és el que vam escriure, suposo, ara no la tinc aquí al cap, la
providència.
Sr. Miquel Campàs, em xoca.
Alcalde, Sr. Carles Palau, però queda clar que a totes les reunions que hem tingut, hem parlat de
construir-los nous.
Sr. Miquel Campàs, si es pogués fer aquesta reparació de l’escrit o reparament, o alguna coseta.

Número : 2018-0012 Data : 08/01/2019

Alcalde, Sr. Carles Palau, perquè a la providència que vaig fer a l’abril, devia incloure construir o
arranjar, perquè es devien plantejar diverses propostes.

ACTES PLENS 2018

Sr. Miquel Campàs, però aquí em posa construir o arranjar.

Alcalde, Sr. Carles Palau, en principi no s’aprovarà, per lo tant...

Alcalde, Sr. Carles Palau, per la propera vegada, com que ja parlarem de construcció i no
d’enderroc ja serà un acord diferent.
Sr. Miquel Campàs, que no surti arranjar.

Votacions
Es sotmet a votació la proposta d’acord d’aprovació inicial del projecte d’enderroc dels vestidors
del camp de futbol de Bell-lloc d’Urgell, aquesta es rebutja per majoria absoluta dels membres
assistents de la corporació.
Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells.
Vots en contra:
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Sr. Miquel Campàs, per la propera.

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

CINQUÈ.- DACIÓ EN COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I DELS ACORDS DE LES
JUNTES DE GOVERN.

ACTES PLENS 2018

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0233/2018 fins al núm. 0260/2018 ambdós inclosos.
S’adjunta annex.
ANNEX
DECRETS 2018
ASSUMPTE
Convocatòria sessió ordinària ple 10/10/2018
Comunicació urbanística (Exp. 2018/077)
Aprovació del model de comunicació prèvia d'obres

Comunicació urbanística (Exp. 2018/070)
Reconeixement obligacions del 16 al 30 de setembre 2018, per aprovació factures
rebudes adquisició material i serveis encarregats
Convocatòria sessió ordinària Junta de Govern local 16/10/2018
Comunicació urbanística (Exp. 2018/076)
Comunicació urbanística (Exp. 2018/078
Reconeixement obligació i aprovació factura Sr. J. M. Farreny P., i aprovació
sol·licitud subvenció Institut d’Estudis Ilerdencs
Comunicació urbanística (Exp. 2018/079)
Procediment de restauració de la realitat física alterada i l'ordre jurídic vulnerat
(Exp. 223/2018)
Relació de pagaments
Llicència urbanística d'obres i usos provisionals
Llicència urbanística (Exp. 2017/082)
Comunicació urbanística (Exp. 2018/081)
Aprovació inicial projecte d'urbanització Polígon d'Actuació Urbanística 11
Industrial Sud Bell-lloc d'Urgell (Exp. 11/2018)
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DECRET NÚM.
DECRET 2018
2018-0233
DECRET 2018
2018-0234
DECRET 2018
2018-0235
DECRET 2018
2018-0236
DECRET 2018
2018-0237
DECRET 2018
2018-0238
DECRET 2018
2018-0239
DECRET 2018
2018-0240
DECRET 2018
2018-0241
DECRET 2018
2018-0242
DECRET 2018
2018-0243
DECRET 2018
2018-0244
DECRET 2018
2018-0245
DECRET 2018
2018-0246
DECRET 2018
2018-0247
DECRET 2018
2018-0248

Número : 2018-0012 Data : 08/01/2019

Atès que en l’anterior Ple va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim d’aquests
Decrets el 0232/2018.

Denegació de la petició de llicència d'obres (Exp. 2018/075)
Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell i
GlobaLleida adhesió plataforma virtual d'ocupació
Aprovació nòmines i dietes mes d'octubre 2018
Reconeixement obligacions del 01 al 15 d'octubre 2018, per aprovació factures
rebudes adquisició material i serveis encarregats
Relació de pagaments

Canvi de titularitat de concessió d'ús de nínxol (Exp. 191/2018)
Canvi de titularitat de concessió d'ús de nínxol (Exp. 104/2017)
Sol·licitud de conveni pel servei social especialitzat de Centre de Dia entre
l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell i la Generalitat de Cat.
Comunicació Urbanística (Exp. 2018/085)

Donar compte de les Actes de les Juntes de Govern i dels acords adoptats de data: 02 d’octubre de
2018. S’adjunta annex.
ANNEX JUNTES DE GOVERN
DATA
ACORDS
Finalització de procediment administratiu per desistiment de l'interessat i procedir a
02/10/2018 l'arxiu de l'expedient d'activitat
Gestió d'una targeta d'aparcament individual per a persones amb disminució
(10/18)
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Antonio Rispa, jo no tinc cap de Junta de Govern, no he rebut cap.
Alcalde, Sr. Carles Palau, els acords els has rebut.
Secretària interventora, l’acta de la Junta de Govern no hi és?
Sra. Rosa Buira, a la convocatòria del Ple no hi és, hi ha el llistat dels decrets però a partir del llistat
dels decrets.
Alcalde, Sr. Carles Palau, hi ha el llistat dels acords. El segon full que és?
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Aprovació liquidació taxa escombraries 2018 per baixa indeguda d'un habitant

Número : 2018-0012 Data : 08/01/2019

Comunicació Urbanística (Exp. 2018/084)
Aprovació justificació subvenció Agrupació Sardanista Bell-lloc any 2018 (Exp.
392/2018)

ACTES PLENS 2018

DECRET 2018
2018-0249
DECRET 2018
2018-0250
DECRET 2018
2018-0251
DECRET 2018
2018-0252
DECRET 2018
2018-0253
DECRET 2018
2018-0254
DECRET 2018
2018-0255
DECRET 2018
2018-0256
DECRET 2018
2018-0257
DECRET 2018
2018-0258
DECRET 2018
2018-0259
DECRET 2018
2018-0260

Sra. Rosa Buira, és annex juntes de govern.
Alcalde, Sr. Carles Palau, clar els acords de la junta. Falta l’acta, però els acords de la junta si que
els teniu.
Sra. Rosa Buira, hi posa “proposta per finalització de procediment administratiu per desistiment
de l'interessat i procedir a l'arxiu de l'expedient d'activitat”.
Alcalde, Sr. Carles Palau, és l’acord que es va adoptar en aquesta junta. Falta l’acta, però l’acord
si que el teniu.
Sra. Rosa Buira, l’acta li vau donar a la Brigit quan va venir a buscar els decrets, i és diferent de la
que tenim aquí.

Secretària interventora, hi ha hagut una errada del serveis administratius i ja està.
Alcalde, Sr. Carles Palau, a nosaltres com que ens arriba tot electrònicament, ens arriba tot.
Sr. Ramon Cònsola, com que l’Antonio ha dit això, nosaltres tenim l’acta perquè la Brigit ha anat a
buscar els decrets i avui a la nit ens l’ha ensenyat, ella té l’acta, cap de nosaltres la té, no la té
ningú.
Sra. Brigit Jubillar, si hi ha hagut un error, no costa res passar-la.
Alcalde, Sr. Carles Palau, jo m’acabo d’assabentar ara.

Número : 2018-0012 Data : 08/01/2019

Alcalde, Sr. Carles Palau, i és diferent del que se us va fer arribar amb l’expedient.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, si la Brigit no hagués vingut a buscar els decrets, tampoc la tindríem.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo només dic, que com que nosaltres ho rebem electrònicament, ens ve
tot l’expedient i dono per fet que a vosaltres se us imprimeix tot, no reviso les vostres carpetes
abans de repartir-les.
Sr. Miquel Campàs, ja ens la faràs arribar. Referent a les factures, una del M. Bargalló de data
18/09/2018, hi ha tres conceptes, em sembla que ja t’ho he demanat alguna altra vegada, que
m’arribessin per separat.
Alcalde, Sr. Carles Palau, ja et farem arribar la factura que allí estan desglossats.
Sr. Miquel Campàs, reparacions carrer La Llacuna, Biblioteca, carrer Orient i arrendaments agost,
per un import de 1.441,86 €, número de factura 229.
Després tenim una altra de Bosch-Batlle Construccions, de reparacions escoles i col·locació pilars
camp de futbol i pas a nivell, lo mateix, per tenir-ho per separat.
Alcalde, Sr. Carles Palau, quina data si us plau?
Sr. Miquel Campàs, de data 18/09/2018 i número de factura 79.
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Sr. Ramon Cònsola, el més normal és que si això no s’hagués presentat al moment del Ple, doncs
avui es fa arribar, o ahir es fa arribar a través dels agutzils a tots i no passa res. Si ella ahir al mati
no va a buscar els decrets, nosaltres no tenim l’acta, no nosaltres ella, de moment només la té
ella.

I després una mica d’informació que em sembla que ja ho vam parlar, hi ha una factura de discs
durs i tablets, que és aquell famós que vam tenir la nostra pelotera de cinc tablets.
Alcalde, Sr. Carles Palau, dos tablets, que són les dos que tenim.
Sr. Miquel Campàs, que ja fa temps.
Alcalde, Sr. Carles Palau, sí, però una és quan les compres, i l’altra, clar es va fer la modificació de
crèdit, si dos tablets i discs durs.
Sr. Miquel Campàs, deuen ser discs durs externs.

El Ple es dóna per assabentat dels decrets d’alcaldia i dels acords de junta de govern.

SISÈ.- DACIÓ EN COMPTE DE LES RENDICIONS FETES AL MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ
PÚBLICA: INFORMES TRIMESTRALS DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 3R
TRIMESTRE DEL 2018
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM), estableix
al seu article quart l’obligatorietat de les Corporacions locals d’elaborar i remetre al Ministeri
d’Economia i Hisenda un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al
pagament de les obligacions de cada Entitat Local.
Per tant, s’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb l’article 12 de la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el sector públic, resultant-ne el següent detall resum:
TERCER TRIMESTRE 2018:
Pagaments realitzats en el trimestre: 206.801,46 euros
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 31.184,82 euros
Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
equivalent al tercer trimestre de 2018, entenent-se com una magnitud definida al Reial Decret
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de
pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de
retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, ja que et faig arribar les altres dos, també et faré arribar aquesta.
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Sr. Miquel Campàs, la data de la factura 19/09/2018. Si és la mateixa m’ho comentes i ja està.

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, no, una cosa són els discs durs sòlids, que vam canviar els discs durs
dels ordinadors dels treballadors, discs durs sòlids, i després les dos tablets, deu venir tot a la
mateixa factura, t’envio la factura i així aclarim dubtes.

El període mig de pagament 3r. TRIMESTRE 2018: 19,56 dies
El Ple es dona per assabentat del període mig de pagament a proveïdors del tercer trimestre del
2018.

SETÈ.- MOCIONS

Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els representants del Govern de
Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn,
Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el
president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret
viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de prendre les diputades Marta
Rovira i Anna Gabriel.
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de novembre de
2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la Fiscalia i l’Advocacia de
l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de l’1-O, en el judici que començarà el
proper mes de gener.
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i malversació,
parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir aquells dies, on l’única
violència que es va poder veure va ser la que van practicar els cossos de seguretat espanyols
contra persones que únicament volien exercir el dret a vot.
Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes la voluntat
de decidir el futur polític de Catalunya.
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El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per rebutjar la
repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i pacífica, el dret a decidir. La
resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la mateixa: negar qualsevol iniciativa
democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el
conflicte polític per la via de la repressió i dels tribunals de justícia.
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L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot i els
innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de seguretat, més
de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el seu vot, de forma
clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. El dret a decidir, reconegut per a tots els
pobles del món en els Tractats Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor i actuant
amb fets antidemocràtics.

ACTES PLENS 2018

7.1. MOCIÓ A FAVOR DE L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS

Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de porra, i la
presó dels nostres representants polítics i, en definitiva, la instrumentalització de la justícia per
donar resposta al que és un conflicte polític.
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política a la
situació catalana.

El Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell demana l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i Advocacia de
l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el referèndum de l’1 d’octubre
de 2017.
SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets inexistents i d’un
relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la manipulació de la
realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots els actes i
manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans.

ACTES PLENS 2018

Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per donar veu a la
ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i expressar-se
democràticament no constitueix cap tipus de delicte.
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Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat reflecteixen
un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen unes idees polítiques
diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’.

CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la repressió per part
de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítics i persones exiliades.
SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups
parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets
Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI.

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Antonio Rispa, a mi em poses en un compromís perquè jo no sóc cap jutge com per condemnar
ni per absoldre, per tant jo no puc opinar; amb aquesta moció a mi em poseu en un compromís, jo
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QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el retorn de
les persones exiliades.

m’abstindré, perquè jo no sóc cap jutge, per condemnar a una persona o per absoldre-la, això és
un problema de la justícia.

Sr. David Folguera, per això dic que és el primer pas, perquè si no hi ha judici...
Sr. Ramon Cònsola, pobra gent, perquè si s’ha de manifestar Estrasburg que no els hi passi res,
perquè si fan el mateix que amb el Otegui, va passar deu anys, llavors. Estic d’acord que no hi
hauria d’haver ningú a la presó, però també a mi ara el que m’està preocupant, perquè també
estem agafant un aire bastant complicat, crec que hauríem de ser més tolerants amb els que no
estan creien en aquesta doctrina, jo estic a favor, però ara estic veient coses, i crec que hauríem
de ser més civilitzats i demostrar realment que som gent civilitzada i no entrar en termes de
violència ni provocacions, i ara entenc que potser ens saltem la ratlla vermella, ni va bé pel procés,
ni va bé, per la gent que està a la garjola, ni va bé per res de la nostra imatge, perquè els nostres,
els opositors aprofiten tot això per tirar-nos merda a la resta.
Sr. David Folguera, es va salvaguardar l’1 d’octubre, ja ho dius bé, sense cap mena de violència,
hi ha hagut imatges de violència que han tacat, és cert.
Sr. Ramon Cònsola, avui mateix, li han omplert la porta, a aquell al Llarena, ple de pintura groga.
Alcalde, Sr. Carles Palau, això és un error.
Sr. David Folguera, ja sabem quina classe de col·lectiu són.
Sr. Ramon Cònsola, aquell home, si algun dia tenim un país nostre, tindrem els nostres jutges, ara
hi ha aquest, està fent una labor aquest home, a veure, hi ha normes que el marquen i la fa, jo
tirar-li galletades de pintura a la porta ho trobo fatal, jo m’he emprenyat quan ho he vist, això està
malament, aquest home ni se l’ha d’insultar, això s’ha de demostrar amb un altre terreny, no tirant-li
pintura a la porta i dient-li fill de puta o una altra paraulota, jo penso que no hi hem d’entrar en
aquestes coses, i després l’altra, hi ha gent, l’Antonio pot pensar com pensa, s’ha de respectar no
es pot insultar, i es aquí on no hem d’entrar, i penso que estem caient massa baix amb això.
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Sr. Ramon Cònsola, pobra gent, a Estrasburg es passaran molt temps tancats a la presó.
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Sr. David Folguera, nosaltres també donarem suport, jo crec que aquest judici serà el primer pas
cap a la victòria, perquè serà la primera vegada que els nostres polítics podran defensar-se,
recordem que no ho han pogut fet, estan en presó preventiva i per tant desmuntaran les
acusacions falses que hi ha, de sedició de malversació, i donarem suport, i creiem sincerament
que sí, estaran a la presó, però aquest temps que estiguin a Estrasburg com va passar amb
Otegui, amb el Xavier Barberà, perquè res pels que se’ls ha detingut és cert.

ACTES PLENS 2018

Sra. Rosa Buira, nosaltres considerem que en ple segle XXI és totalment inacceptable que hi hagi
persones a la presó o a l’exili per les seves idees polítiques, i que més a més un país que diuen
que és democràtic, mai s’hauria de castigar a ningú pel fet de que la gent expressi lliurament el
seu pensament i per tant pugui votar en unes eleccions, per tant nosaltres donem tot el suport i
recolzament a la moció.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo crec, que el que has comentat avui del pot de pintura, és
condemnable, i s’ha de condemnar, de la mateixa manera que s’ha de condemnar quan li van fer
pintades al terra al xalet que té a la Cerdanya, jo considero que això és caure en la trampa que
estan parant i és fer-nos mal nosaltres mateixos.
Sra. Rosa Buira, és el que ells volen, són les imatges que estan buscant.

Sr. Ramon Cònsola, la persona que ho ha demostrat més a la història va ser una persona que va
independitzar mil milions de persones, que va ser el Gandhi, el Gandhi mai va ser violent li van
fotre tacó fins a, bueno, era una persona que va estudiar la cultura anglesa, perquè era una
persona que estava molt formada, havia estudiat a les universitats angleses, era una família
mitjana rica de la Índia, i ell al final va aconseguir el que buscava i d’allí els anglesos hi treien molt,
perquè la Índia i Sud-Àfrica, eren una de les colònies millors que tenien els anglesos, per tant el
Gandhi va fer una demostració.

Votacions
Es sotmet a votació la moció a favor de l’absolució dels presos polítics, aquesta s’aprova per
majoria absoluta dels membres assistents de la corporació.
Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells.
5 Grup Municipal de CDC, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Buira, Sra. Brigit
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.
Abstencions:
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Alcalde, Sr. Carles Palau, i a més, crec que agafo el fil que has començat tu Ramon, que el que
interessarà ara és potser no diré la paraula que us agradarà, però, eixamplar la base, no
mostrar-nos deixebles, però si intentar que agafar el màxim de gent possible en aquest sentit, i
imatges com aquesta, a part de donar-los-hi la raó a ells, que no ens interessa, doncs el que fa és
que gent que potser s’adheriria al nostre pensament, en aquest cas a l’independentisme, en
aquest cas recula enrere perquè no es veu relacionada amb aquests atacs, amb aquests actes
violents.
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Sra. Rosa Buira, els hi estem facilitant, i això és l’errada que no hem de cometre, hem de continuar
amb la mateixa línia que hem mantingut fins ara i amb les manifestacions de l’11 de setembre que
la gent estan civilitzats i portem una gran quantitat de gent a Barcelona o allà on convingui, però
de manera civilitzada i ordenada, que és el que els hi fa mal, el que no els hi fa mal és el que està
començant a passar ara que és el que precisament ells busquen, per tant aquí hem de tenir el cap
més fred i guardar-nos l’impuls i l’ímpetu que tenim.

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, el que no van aconseguir l’1 d’octubre, les volen ara, això és el que hem
d’evitar.

1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

7.2. MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 92/XII DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre de 2018 la Resolució 92/XII del
Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència.
L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell vol ratificar el seu ACORD amb aquesta Resolució i en vol
destacar especialment el punt II. Institucions i Administracions que manifesta el següent:
II. Institucions i administracions

b) Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de la pluralitat de les
diverses opcions de tots els catalans.
c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte català i
la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l’1 d’octubre de 2017.
d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una institució caduca i
antidemocràtica com la monarquia.
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a)Insta totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió social i la lliure
expressió de la pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, reprova els actes repressius contra la
ciutadania i condemna les amenaces d’aplicació de l’article 155 de la Constitució, la il·legalització
de partits polítics catalans, la judicialització de la política i la violència exercida contra els drets
fonamentals.

ACTES PLENS 2018

15 El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les llibertats fonamentals:

Primer.- Mostrar el Ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la
priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11 d’octubre de
2018 i, especialment, al fragment reproduït anteriorment.
Segon.- Enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de Catalunya,
al Congreso de los Diputados, al govern de l’estat espanyol, a la Casa Real espanyola i a
l’Associació de Municipis per la Independència.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sra. Rosa Buira, nosaltres com a grup estem totalment d’acord en que és necessària la defensa
de les institucions catalanes i de les llibertats fonamentals de les persones, molt especialment
davant l’atac constant que estem patint a Catalunya, per tant tot el nostre suport a la moció. El que
si ens ha sorprès una mica, és que l’equip de govern de l’Ajuntament de Bell-lloc presenti una
moció per instar a totes les institucions de l’estat a garantir la convivència, la cohesió social, el
diàleg, l’acord i el respecte a la pluralitat, es veu que a Madrid si que han de garantir la convivència
però al nostre poble, a Bell-lloc, quan fa tres anys es va trencar molt seriosament aquesta
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Per tot el dit anteriorment, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell pren els següents
ACORDS:

convivència, doncs l’equip de govern fa fer moltes coses per recuperar aquesta convivència, a
hores d’ara penso que podria fer moltes més, perquè insinuar, acusar sense proves, no respectar
la presumpció d’innocència i mostrar una manca total i absoluta de solidaritat amb els companys
regidors que han estat escollits democràticament, exactament igual que l’equip de govern, doncs
pensem que això no és intentar millorar i afavorir la convivència; però bé com que rectificar és de
savis, doncs felicitem a l’equip de govern perquè en aquesta ocasió sí que mostrin sensibilitat vers
a les institucions catalanes i als drets d’alguns catalans, ja que amb els nostres drets no vau ser
tant generosos, doncs felicitem de que si demostreu empatia i bones intencions respecte a altres
catalans. Potser afavorir a la gent de fora de casa és més fàcil que facilitar les coses als de casa, a
vegada som tant incongruents i ho fem així, a casa ens barallem i després anem a buscar els
suports o a fer que els de fora de casa s’entenguin, però dit això, nosaltres si que considerem que
a aquesta moció s’ha de donar suport i s’ha de recolzar.

Sra. Nadir Castells, que més, has dit tres coses?
Sra. Rosa Buira, acusar sense proves.
Sra. Nadir Castells, acusar sense proves, i la tercera?
Sra. Rosa Buira, i la tercera, que vau insinuar tot el que vau voler i més.
Sra. Nadir Castells, aquestes tres coses quan ho vam fer?
Sra. Rosa Buira, la d’insinuar, tota la campanya electoral, abans de començar.
Sra. Nadir Castells, quina campanya electoral?
Sra. Rosa Buira, a la campanya electoral vau insinuar tot el que vau voler i més, a la campanya de
les municipals, de les eleccions municipals, fins i tot al moment que us presentàveu com l’equip de
govern transparent; això que vol dir que si us presenteu com l’equip de govern transparent, vol dir
que els que heu tingut fins ara eren uns chanchulleros, per tant, jo ho entenc així, i així, suposo
que aquesta era la intenció que volíeu que ho entengués la resta de la gent. Acusar sense proves,
sinó recordo malament entre altres coses, una cosa que vau dir en públic, les que vau dir en privat
no ho sé, però les que vau dir en públic en una sala on s’estava fent una assemblea, és que els
regidors anteriors cobraven al·legal, és una acusació, sí, sí ho vau dir, algú ho va dir.
Alcalde, Sr. Carles Palau, jo.
Sra. Rosa Buira, a part del senyor Alcalde, algun regidor. I no respectar la presumpció
d’innocència, la primera vegada que vau anomenar o vau dir que havíeu tingut en compte la
presumpció d’innocència, va ser quan ja portàvem uns quants plens, discutint, barallant-nos, ja
s’havia presentat la denúncia i ja anava tot el poble ple de tot això, doncs en un Ple, vau dir home
nosaltres, sempre hem considerat que la presumpció d’innocència s’ha de tenir en compte, home
la presumpció d’innocència, això s’havia de dir el primer dia, el primer dia que ens vau comunicar
que hi havia hagut aquesta denúncia a l’Ajuntament, que ni ens ho vau comunicar, ens vam
assabentar nosaltres, aquell dia hi havia de sortir la presumpció d’innocència, això va sortir al Ple
de l’octubre o novembre, si busquéssim les dates estaríem més o menys, per tant durant sis
mesos més llargs, no en va parlar ningú de la presumpció d’innocència i es va dir i es va tornar a
dir, i es va insinuar, es van fer moltes coses i al final, al final, després de molt temps va sortir la
paraula, presumpció d’innocència, per tant ho he escrit conscientment perquè, a més sabia que
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Sra. Rosa Buira, no respectar la presumpció d’innocència, sí.
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Sra. Nadir Castells, has dit que no vam respectar la presumpció d’innocència, que més has dit?

algú ho preguntaria, i per tant m’he documentat molt bé.
Sr. David Folguera, això és una moció de suport sobre un punt que va aprovar el Parlament de
Catalunya, el Parlament de Catalunya al final és una línia de tot el poble de Catalunya i decideix
els seus representants són els que decideixen, és una moció de suport sobre la reprovació de
Felip VI, una reprovació que després va acabar que el Congrés volia fer una denúncia que després
no es va ficar per una qüestió política, és una moció que no calia que la portéssim, però en tot cas
també hi donarem suport. Al final la realitat del Parlament és la que és i que les punts s’aprovin o
no són majories.
I només una cosa Rosa, el que no vam respectar la presumpció d’innocència no és cert i t’ho
demostraria, a la Montse li vaig ensenyar un dia, i ara no hi és ella per dir-ho, però t’ho demostraré
del mateix dia.

Sr. Ramon Cònsola, també hi ha articles a la premsa, on dius que cobràvem il·legal, i a la radio
també.
Votacions
Es sotmet a votació la moció de suport a la resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, aquesta
s’aprova per majoria absoluta dels membres assistents de la corporació.
Vots a favor:
5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr.
Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, només una cosa, hi ha articles a la premsa on surto jo des del primer
moment on surt la paraula que respectem el dret a la innocència, no estic d’acord amb tu.

ACTES PLENS 2018

Sra. Rosa Buira, del mateix dia, bueno. Deixem-ho així.

Abstencions:
1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

VUITÈ.- PRECS I PREGUNTES
Sr. Miquel Campàs, en l’anterior Ple, a la pàgina 28, va haver un tema que li vaig preguntar sobre
el tema de l’Organisme que ho havia de portar a la Diputació, em va comentar que esperava el
Ple, com tenim el tema?
Alcalde, Sr. Carles Palau, el tema el tenim, aquell dia et vaig donar una informació, que després he
comprovat que no és veraç, perquè és el que ens van dir a nosaltres per telèfon, desprès li vaig
consultar a un Diputat que està a la Comissió econòmica, i em va dir que sí que havia passat per
la Comissió del setembre, no va passar pel Ple del setembre, al Ple de l’octubre no hi ha hagut a la
Diputació, per tant esperem que entri al Ple del novembre a votació. El que si és cert, almenys això
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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.

és el que m’han dit és que l’informe de la Comissió econòmica és favorable a que acceptin la
delegació de la recaptació executiva que vam aprovar.
Sr. Miquel Campàs, a la mateixa pàgina, vaig fer un comentari sobre el comptador de la llum de la
Societat Cultural, i em va comentar que ho miraria i em diria.
Alcalde, Sr. Carles Palau, no sóc capaç de dir-te el dia que el vam donar de baixa, ho tenim a
l’ACM, clar, aquell comptador no està a nom de l’Ajuntament, està a nom del particular, li he
demanat a l’ACM que m’ho esbrini, i l’ACM em diu que ells només em poden dir des de que està a
nom de l’Ajuntament no podem dir-me dades de quan no estava a nom de l’Ajuntament, tot i així
estic intentant parlar amb la companyia per a que hem diguin quan es va donar de baixa. A mi em
consta que ha de ser cap a mitjans d’agost o així, però és una intuïció.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ara si, però abans anava a nom de l’altre llogater.
Sr. Miquel Campàs, o dels llogaters, perquè com que va haver aquesta manipulació del comptador
que no sé sap ben bé de la part que va ser.
Alcalde, Sr. Carles Palau, saps quan ens vam donar compte, quan un dia no vam poder fer anar
l’ascensor, llavors vam veure que el comptador estava donat de baixa.
Sr. Miquel Campàs, quan pugui si m’ho pot fer arribar? I després sobre el comptador de la llum,
l’Ajuntament ha pagat els rebuts de l’arrendatària?
Alcalde, Sr. Carles Palau, sí.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, però no anava a nom de l’Ajuntament, el comptador.
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Sr. Miquel Campàs, quan ho tingui, si m’ho pot fer arribar.

Sr. Miquel Campàs, perquè l’arrendatària no pagava el que havia de pagar, representa que tot
aquest “poti poti” ens pot fer arribar dels mesos que ella havia de pagar, no ha pagat, ha pagat
l’Ajuntament, els rebuts de la llum i el que es deu, aquesta setmana.

Sr. Miquel Campàs, el de la llum ho tenim? Lo de la llum no ho he vist.
Alcalde, Sr. Carles Palau, lo dels balls, lo de la llum, lo de l’aigua, i ara fa poc em faltava la factura
aquella de les obres, que l’he trobat i us l’he fet arribar.
Sr. Miquel Campàs, així ja està, només era això. Els altres papers ja me’ls faràs arribar quan
puguis, lo de la Diputació quan ho notifiquin, ens ho comentes.
Sr. Ramon Cònsola, ja que estem amb això de la Cultural, he de dir que a la Cultural, he vist que
ha sigut una mica de deixadesa, perquè clar es va fer la bola grossa, pel que he vist a les factures,
vosaltres pagàveu la llum, ella no us la pagava, lo mateix ha passat amb l’aigua i amb algun altre
tribut i a damunt no va tenir prou, i es va quedar alguns diners del ball.
Alcalde, Sr. Carles Palau, sí.
Sr. Ramon Cònsola, es va quedar amb recaptació, això és robar, això és robar, llavors jo suposo
que amb aquesta persona se li exigirà o se li embargarà lo que tingui per a que pagui tot el que hi
ha. Perquè qualsevol ciutadà de Bell-lloc que no paga el cotxe, que potser puja cent euros, per dir
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Alcalde, Sr. Carles Palau, si t’ho he fet arribar això.

algo, la Diputació l’embarga, se suposa que a aquesta persona l’embargarà, suposo que se
l’aconseguirà perquè es va quedar amb recaptació.
Alcalde, Sr. Carles Palau, exacte.

Sr. Ramon Cònsola, se suposa que aquesta empresa ha de tenir una assegurança de
responsabilitat civil i se suposa que se li farà pagar les taules que va trencar, perquè allí va fer un
nyap monumental, mira si hagués anat jo a tallar els pins i hagués fet allò perquè sóc un inexpert i
hagués trencat les taules i les hagués tallat d’aquella manera tant salvatge que els van tallar,
diríem val, perquè jo no sóc un especialista ni amb la motoserra ni sé com s’han de tallar, però un
que es dedica a tallar pins, fer el desastre que va fer i a damunt trencar les taules, doncs home,
llavors suposo que se li exigirà que repari les taules trencades, suposo, per part de l’equip de
govern, suposo que si, no?
Alcalde, Sr. Carles Palau, ho estem mirant.
Sr. Ramon Cònsola, tampoc no m’ho fiques en dubte. Ja ho anirem veient.
Una altra pregunta, aquí s’ha ficat, se suposa que és farà un pas de zebra, i s’ha ficat unes faroles,
estic parlant allà al Biologic Kali, i he vist que s’ha fet un bordó molt alt, això que és per protecció?

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, sí.
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Sr. Ramon Cònsola, també he de dir que per part vostra crec que heu sigut molt negligents,
segurament que al Miquel Campàs això no li hagués passat, segur, perquè els diners el Miquel
Campàs, i això ho puc jurar davant de Déu, els dilluns al migdia es reunia amb el de La Cultural, hi
havia l’ingrés del compte, les entrades i ell feia el seguiment quan s’acabava el ball dels diners que
hi havia a la caixa, per tant màxim, jo no crec, màxim que li hagués pogut fotre el pèl potser d’un
diumenge però ho dubto, en tot i amb això, i del delmés jo penso que us heu deixat fer la bola
grossa. Repeteixo negligència per part vostra.
L’altra pregunta, a dalt a La Pineda, va anar una empresa que va tallar els arbres, els pins morts,
sí o no?

Sr. Ramon Cònsola, i no podia ser amb ferros com a l’altre cantó?
Alcalde, Sr. Carles Palau, és el que va demanar Carreteres, els condicionants que va ficar.
Sr. Ramon Cònsola, no ho sé, perquè clar allí hi ha un carril bici també, i obligues a les bicis a
passar per allí, clar.
Alcalde, Sr. Carles Palau, sí, han de passar per dins del pas de vianants.
Sr. Ramon Cònsola, si hi ha un vianant que s’està esperant allà i ve una bici, allí no passen els
dos, no ho sé, si ho ha demanat Carreteres, no hi ha res a fer, però...
Alcalde, Sr. Carles Palau, a l’altre cantó d’aquí no s’ha ficat bordó, perquè com que, hi ha el
recollidor d’aigües aquell, per no entorpir el circuit de l’aigua.
Sr. Ramon Cònsola, però lo lògic hagués sigut que havent un carril bici, hagués sigut lo lògic que
haguessin també queixar-vos, perquè no sé quin sentit té ficar allò, la veritat, no ho sé, no li trobo
el sentit. Primera, que l’efecte òptic és molt lleig, passes per allí i veus aquell bordó i l’altra és que
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Alcalde, Sr. Carles Palau, dels vianants. Una de les condicions que va ficar Carreteres, s’havia de
fer una zona de protecció per vianants.

si no hi hagués hagut un carril bici i només de vianants, doncs val, però hi ha un carril bici, aquesta
és l’altra queixa.
I després, una pregunta, és cert que tancaran el pas a nivell de la farmàcia?
Alcalde, Sr. Carles Palau, primera noticia.

Sr. Ramon Cònsola, lo del pas a nivell aquell, ho vam intentar nosaltres moltes vegades, i l’excusa,
que no és excusa que és la realitat, es que havien de modificar tot el software de la via, aquell pas
nivell, si varien un pas nivell, tots els paviments van en un software per les barreres i pels trens,
llavors modificar un pas nivell vol dir modificar-ho tot.
Alcalde, Sr. Carles Palau, l’excusa que ens han donat ara és que la llei no ho permet. Una llei i uns
acords que hi ha amb la Generalitat pel tema dels passos a nivell i la oferta que ens han fet, que
encara és allò una oferta inicial, seria fer aquell que també preveu el POUM que travessa la via per
anar directe a la cooperativa.
Sr. Ramon Cònsola, hi havia un projecte aquí a l’Ajuntament, hi havia un projecte fet i acabat i la
inversió valia quasi tres milions d’euros.

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, primera noticia, aquí ningú ha dit res. De fet fa quinze dies que vaig anar
a veure la Delegada o tres setmanes que vaig tenir una reunió amb la Delegada del Govern, i una
de les peticions que li vaig fer va ser traslladar el pas nivell de Sant Miquel al Rafael de
Casanovas, tal com marca el POUM, ella va fer la consulta a Fomento, vam estar parlant i en cap
moment Fomento, de fet encara estem amb converses, en cap moment Fomento ha dit que es
tancarà el pas nivell del Pau Casals. Potser arriba una carta certificada que ens el tanquen, però a
hores d’ara primera noticia.
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Sr. Ramon Cònsola, a mi m’ha arribat a les orelles, diuen que segurament tancaran el pas a nivell
de la farmàcia.

Alcalde, Sr. Carles Palau, tot està per dir qui ho paga. Si ho paguen ells, endavant.

Sr. David Folguera, el problema estava amb el trànsit de la cooperativa i de la cooperativa torna’ls
a portar al polígon també és complicat.
Alcalde, Sr. Carles Palau, s’ha de mirar de tancar l’anella, per a que no hagi de passar el trànsit.
Sr. David Folguera, crec que canviar aquell és fàcil, però la llei.
Sr. Ramon Cònsola, a nosaltres de la llei no ens van dir absolutament res.
Alcalde, Sr. Carles Palau, puc preguntar la informació aquesta d’on ve.
Sr. Ramon Cònsola, això no.
Alcalde, Sr. Carles Palau, si ho pots dir, si no ho pots dir res.
Sr. Miquel Campàs, si teniu previst de reparar lo de la Via Ferrea, que va fer Vodafone, que ja et
vaig comentar, ja sé que diràs que sóc pesat.

41

Codi Validació: 46RJD4XKSZJZ5GY3C4G9E2LD6 | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 41 de 46

Sr. Ramon Cònsola, hi havia un que baixava amb túnel, hi havia una rotonda a baix a la carretera, i
una rotonda aquí a la cooperativa, i baixava un túnel per sota amb quatre carrils i desviaven els
camions, la Generalitat en aquell temps ficava una mica...

Alcalde, Sr. Carles Palau, no, no.
Sr. Miquel Campàs, passem molts veïns per aquell carrer a veure és el que vaig dir aquell dia, fins
i tot el Miquel passa molt sovint, és ampli i és molt freqüent passar per allí.
Alcalde, Sr. Carles Palau, s’ha enviat el requeriment, normalment les llicències d’obres que es
donen, es dona un any per defectes i tal, aquest any ha passat, tot i així se’ls hi ha fet un
requeriment, si veiem que no contesten, doncs ho farem nosaltres, no quedarà més.
Sr. Miquel Campàs, jo t’ho vaig recordant.
Alcalde, Sr. Carles Palau, fas bé.

Sr. Miquel Campàs, abans d’ahir.
Alcalde, Sr. Carles Palau, dilluns van venir del banc a clausurar el magatzem del Pau Casals, i ha
desnonar-nos, per dir-ho així, l’Ajuntament no ha rebut mai cap notificació de ni jutjats ni
d’administradors concursals ni res al respecte, vam tenir allí discussions amb la gent que va venir,
al final s’ha aconseguit que de moment marxin sense precintar-lo el magatzem.
Jo la primera cosa que els hi vaig dir, jo si que he tingut converses amb el Banc de Sabadell
perquè ens fessin una oferta per comprar o per llogar, no s’ha rebut mai cap contesta, ni per
telèfon que he estat trucat, i visites a l’oficina de Balmes del Banc de Sabadell, que és la que
originàriament portava aquest expedient, no hi hagut manera que ens deixessin entrar al joc
aquest de fer una oferta o preu de lloguer.
El dilluns quan van venir aquesta gent a clausurar el magatzem també els hi vaig dir això,
doneu-nos, feu-nos una oferta, van dir que no, que no, que el primer que havíem de fer era buidar
el magatzem, ells prendrien possessió i quan Solvia que és la immobiliària del Sabadell ho tregués
al públic a la venda que entréssim al joc, jo li vaig dir que de cap manera podíem buidar els
magatzems i tal.
De moment la cosa ha quedat parada, no sé si dilluns ens trobarem els panys petats i tancats.
Llavors lo que.
Sr. Miquel Campàs, els panys trencats.
Alcalde, Sr. Carles Palau, aquesta gent...
Sr. Miquel Campàs, no has dit que han donat un termini de temps.
Alcalde, Sr. Carles Palau, ella em va dir, la noia aquella em va dir, tens dos opcions, una és que
hem diguis quants dies necessites per buidar això, i jo tornaré d’aquí cinc dies, sis dies i me’l
quedaré, però buit, l’altra opció és que jo el tanco ara i totes les coses queden a dintre, i quan
Solvia ho tregui a la venda doncs compres el magatzem i l’altra és que no em deixes precintar, que
és el que vaig fer, no li vaig deixar precintar i ella anirà al jutjat i ens tractarà com a okupes i
deixaran en procés de desdonar-nos. Vaig optar per aquesta opció, no perquè em faci gràcia, sinó
perquè ens dona més marge de temps per reaccionar. Llavors vam prendre una decisió en el sentit
de que busquem un altre magatzem al poble, de lloguer o de compra, després tornem a aquest si
el podem comprar, no ho sé. Que penseu?
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Alcalde, Sr. Carles Palau, volia esperar que acabéssiu vosaltres. Van venir ahir era, no se quant et
vaig trucar Miquel.

ACTES PLENS 2018

Sr. Ramon Cònsola, pel que ens vas trucar del tema del magatzem?
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Sr. Miquel Campàs, és dels que hi passo més.

Sr. Ramon Cònsola, jo tenia entès que us ho havien comunicat.
Alcalde, Sr. Carles Palau, per escrit no tenim res.
Sr. Ramon Cònsola, jo crec que sí. Això que temps enrere m’havies preguntat si pagàvem, de qui
era, per tant, el Jutjat ha vingut aquí a misses dites, jo suposo que perquè és l’Ajuntament i donarà
una mica més de temps, però si aquell magatzem fos d’un particular això xafat.

Sr. David Folguera, quedat, que vols dir l’Ajuntament?
Sr. Ramon Cònsola, no. El banc, pel propietari ha d’haver tot un procediment, hi ha
l’embargament, la justícia, i llavors el jutge diu ara això ja no és teu, va a subhasta i s’ho queda el
que s’ho queda, en aquest cas, s’ho ha quedat el banc.
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Sr. Ramon Cònsola, això xafat, el que passa és que com és l’Ajuntament, per això suposo que
aguantaran una mica. Jo també penso, no ho sé, perquè al final sou l’equip de govern qui ho ha de
decidir, tenim un immoble que no s’ha pagat mai ni cinc i estem allà, vull dir, d’acord, estem allà. I
això una vegada ja m’ho vas preguntar, t’ho vaig explicar perquè s’havia arribat aquí, és a dir, al
seu moment era d’un senyor, després el va deixar per cara meva, per utilitza’l, a aquest senyor li
van anar malament les coses, em va dir intentaré salvar el que pugui del que tinc i un altre dia em
va dir, mira de lo que tinc, salvo això i això, i això de Bell-lloc i d’altres llocs ho perdo. Tu sabràs,
vam estar, perquè els processos d’expropiació són llargs, em sembla, em dona la sensació que us
ho havien comunicat, perquè aquest procés ja s’havia acabat. Vosaltres que sou tant afans de
mirar papers si haguéssiu mirat més aquí ha d’haver documentació per la qual el Jutjat ja s’havia
personat, quan jo era Alcalde, dient ha sortit a subhasta i ens ho hem quedat. Els documents hi
són.

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, és el primer comentari que va fer aquesta noia.

Alcalde, Sr. Carles Palau, s’ho va quedar la Caja del Mediterraneo, que després se la va quedar el
Banc de Sabadell, i va haver un temps que pagaven IBI i no sabien de qui era.
Sr. David Folguera, va passar algo així.
Alcalde, Sr. Carles Palau, no ho recordo.
Sr. Ramon Cònsola, d’una cosa que no pagues lloguer, lo més normal és que un dia o un altre. Ara
jo la postura que estem d’okupes l’Ajuntament penso que no hauríem d’optar, això està clar, estem
donant una imatge que per un Ajuntament no toca, a veure jo ara em fico aquí i em fico d’okupa i ja
està, com protagonista, quina raó tinc i la situació en que està, però un Ajuntament no.
Sr. David Folguera, per això el que proposem és quina solució busquem.
Alcalde, Sr. Carles Palau, dos coses només, això no m’ho vas dir que hi havia documentació de
que hi havia sortit a subhasta.
Sr. Ramon Cònsola, jo et vaig explicar tot el que hi havia.
Alcalde, Sr. Carles Palau, que hi havia un contracte verbal.
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Sr. David Folguera, si, però amb el tema aquest del banc, recordo que amb converses sobre el
tema aquest, això s’ho va quedar un banc, una caixa no sé, que va ser absorbit per algun altre
banc.

Sr. Ramon Cònsola, que hi havia documentació i encara et vaig dir una altra cosa, que em sembla
que sent-hi vosaltres també us ho han comunicat.
Alcalde, Sr. Carles Palau, no.
Sr. Ramon Cònsola, als pocs dies d’haver estat, em sembla que us ho van comunicar, mireu-ho
bé, parleu amb els del banc que segurament tenen, o amb els del Jutjat.
Alcalde, Sr. Carles Palau, doncs ja hi parlarem.
Sr. Ramon Cònsola, a mi em sembla que ara han vingut a misses dites. Com que no han marxat,
trenquem candau i precintem, quan fan això ja és la última aposta.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no dius que va sortir a subhasta.
Sr. Ramon Cònsola, els bancs s’ho quedaven pel valor del deute, les subhastes al principi era un
xollo, perquè tenien un subhastero i et deia, mira si vols comprar una finca, a tal lloc, per tant. Ara
això ha canviat, van veure el percal, i ara per l’import del deute i una mica més m’ho quedo, i
després jo m’ho venc o m’ho quedo. Després que va passar els bancs que estaven sanejats no els
interessava treure els mobles a subhasta perquè el seu balanç variava.
Alcalde, Sr. Carles Palau, no dius que es va treure a subhasta quan éreu vosaltres?
Sr. Ramon Cònsola, sí, a subhasta, però el banc. Però quin interès tenim nosaltres.

Número : 2018-0012 Data : 08/01/2019

Sr. Ramon Cònsola, nosaltres, i perquè hem d’anar a subhasta.

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, si van fer subhasta, perquè no vau fer oferta, per comprar-lo?

Alcalde, Sr. Carles Palau, vau parlar amb el banc en aquella època, per veure si ho volia comprar
o vendre.

Alcalde, Sr. Carles Palau, per assegurar el tiro, per dir-ho així.
Sr. Ramon Cònsola, hi havia un deute brutal, per tapar un forat tant gran. Et donava per comprar
un terreny i fer un magatzem. Per tapar el forats dels altres, ja estem bé. Els bancs són els que
s’han quedat tot els immobles.
Alcalde, Sr. Carles Palau, no, ens els hem quedat nosaltres i els hi hem donat els cuartos al banc.
Sr. Ramon Cònsola, això és una altra història.
Alcalde, Sr. Carles Palau, pues buscarem una solució, o un altre magatzem que ens pugui servir.
Sr. Antonio Rispa, s’haurà de llogar.
Alcalde, Sr. Carles Palau, s’haurà de llogar o comprar amb opció de compra, haurem de decidir un
dia o un altre quan tinguem alguna cosa sobre la taula, ho comentarem que és lo que d’això.
Sr. David Folguera, tenim algo mirat.
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Sr. Ramon Cònsola, perquè havíem de parlar, quin interès teníem nosaltres.

Alcalde, Sr. Carles Palau, algo mirat no. Hi ha tres que tenen el cartell penjat a la porta i punto.
Sr. Ramon Cònsola, magatzem bons no hi ha massa.
Alcalde, Sr. Carles Palau, grans com aquest, t’hauràs d’hipotecar.
Sr. Ramon Cònsola, dels bancs tots els que tenen cara i ulls ja els tenen llogats.
Sra. Rosa Buira, potser caldria una mica de celeritat, perquè si el dia menys pensat, ens podem
trobar la porta o el candau canviat i tot el que hi ha allí dins vagi inclòs amb el magatzem, potser
farem el negoci, per tant potser caldria anar...

Alcalde, Sr. Carles Palau, sí. Si ho voleu anar a veure per comprovar o parlar amb el Jordi.
Sr. Miquel Campàs, s’ho quedaria tot el Jordi?
Alcalde, Sr. Carles Palau, en principi si. Com que haurem de fer una modificació del pressupost
que haurà d’entrar en vigor abans d’acabar l’any, us trucaré un dia, us passaré la documentació,
quedem un dia a les dos, perquè serà, si us va bé a les dos, sinó parlem-ho i quedem.
Llavors parlaríem de l’altre, de l’ajuda de la Diputació.
Alcalde, afegeix que tinc pendent la modificació vostra de l’ICIO, de l’impost d’obres, recordeu que
tenim això pendent i després tinc una petició, el Ple del desembre, el tenim la segona setmana,
que no sé quin dia cau, 12, la setmana anterior hi ha el pont, i tinc gent de vacances, proposo
passar-lo al dinou, que és el següent dimecres, sinó m’equivoco, el tercer dimecres. Faig la
proposta.
Sr. David Folguera, com que ho hem d’acordar.
Sr. Miquel Campàs, sí.
Alcalde, Sr. Carles Palau, com que vam quedar d’acord que ho diríem en públic i ja està.
Sra. Nadir Castells, et vaig enviar un e-mail amb l’ordenança de la llar, Rosa.
Sra. Rosa Buira, no ho he vist. Aquesta setmana he anat una mica... Ja t’ho confirmaré. Aquesta
setmana és una mica intensa.
No havent més assumptes a tractar l’Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les vint-i-tres
hores, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.
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Alcalde, comento un altre tema, que us he comentat abans, el dilluns si no m’equivoco, el llauner
ens va dir que al Centre de Dia, van tenir una fuga d’aigua i s’ha rebentat el fancoll del lavabo i les
dutxes, avui al matí ho hem anat a veure amb el tècnic del Consell Comarcal, amb l’enginyer i s’ha
de canviar el fancoll, això vol dir que haurem de fer, és el que us comentava abans, haurem de fer
un Ple extraordinari per aprovar la inversió de canviar el fancoll, mentrestant anirem tirant milles,
el pressupost ara no el tinc, l’electricitat està buscant el mateix model de fancoll a fàbrica per no
tenir que tocar res d’allí dalt, quan tingui totes les dades us les passo i parlem per poder fer un Ple
extraordinari ja sigui al migdia o...

ACTES PLENS 2018

Alcalde, Sr. Carles Palau, ja ens posem les piles Rosa, això ja ho tenim clar, no cal que.
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Vist i plau
L’Alcalde
Carles Palau Boté
Secretària interventora
Elena Bergés Martín
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