
01/19 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 9 de gener de 2019

Identificació de la sessió

Núm.: 01/2019 
Caràcter: Ordinària 
Data: dimecres, 9 de gener de 2019
Horari: de les 21:00 a les 21:46 hores 
Lloc: Sala de Plens

A la  Sala  de  Plens  de  la  Casa  Consistorial  de  l’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell,  essent  les 
vint-i-una hores del dia 9 de gener de 2019, es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es 
relacionen, sota la presidència del Sr. Alcalde, Carles Palau i Boté, per celebrar la sessió ordinària 
del Ple de la Corporació.

Assistència i quòrum 

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

Actua com a Secretària Interventora la Sra. Elena Bergés Martín 

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

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

Ordre del dia 

1r. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior (19/12/2018) 

2n. Dació en compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.

3r. Mocions. 
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4t. Precs i Preguntes 

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

Desenvolupament de la sessió

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

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

Atès  que  s’han  dut  a  terme,  el  Ple  Ordinari  del  19/12/2018,  i  resta  pendent  per  a  la  seva  
aprovació.

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

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

Primer.- Aprovar l’acta del Ple Ordinari de data 19/12/2018.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sr. Ramon Cònsola, nosaltres hem entrat un escrit demanant de que es tragués l’acta d’avui del 
Ple,  perquè  malauradament  o,  diguem-ho  així  el  micro  de  la  gravació,  pel  que  es  veu  no 
funcionava.

Alcalde, Sr. Carles Palau, va fallar.

Sr. Ramon Cònsola, llavors, això nosaltres, normalment les gravacions les mirem un dia abans del 
Ple i ens hem trobat. I llavors hem entrat un escrit per a que es retirés l’acta i se’ns passés una  
còpia de la gravació de la cinta que grava la Secretària, i llavors nosaltres fer el contrast que fem 
sempre.

Alcalde, Sr. Carles Palau, aquest tema l’hem comentat abans d’entrar al Ple amb la Secretària; si  
una cosa tenen els plens ordinaris és que hi ha uns punts mínims taxats obligatoris i un d’aquests 
és el de l’aprovació de l’acta, malauradament no es pot retirar. Diferent fos que fos un punt que 
hagués introduït jo com Alcalde a l’ordre del dia, que si que es pot retirar abans d’entrar al debat, 
però en aquest cas el de l’acta no es pot retirar. El que si que proposo és que, igual que ja ho vaig  
fer una altra vegada, al proper Ple si creieu que s’ha d’esmenar alguna cosa de l’acta passada 
doncs que ho llegiu públicament i s’incorporarà a l’acta.

Sr. Ramon Cònsola, i com ho esmenarem si l’àudio no va.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, com esmenarem, el que, l’acta passada.

Sr. Ramon Cònsola, si, ja l’haguéssim esmenat si haguéssim sentit l’àudio, però l’àudio no va, si  
no va, no podem esmenar res, perquè no se sent absolutament res.

Alcalde,  Sr.  Carles  Palau,  de  la  mateixa  manera  que  es  va  dir  que  com  que  hi  havia  les 
gravacions, els actes havien de ser literals, en aquest cas, i havia de ser literals per no ficar en  
desavantatge a la gent que no pot mirar les gravacions per internet, en aquest cas estan en igual  
desavantatge el que mira la gravació per internet, que el que mira l’acta.

Sr.  Ramon Cònsola,  jo  penso  que  amb  això  discrepo,  nosaltres  som part  actora  i  els  altres 
escolten. No caldria gravar i que vinguessin al Ple i ho veuríem en primera veu la gent del poble.  
Nosaltres som part actora i aquí estem parlant de punts i defensant coses i es va dir que seria  
literal, per tant no ens pots comparar a nosaltres com la resta del poble que està mirant el Ple, jo 
crec que l’interès és diferent, nosaltres estem defensant i els altres estan escoltant per interès.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no t’he comparat, tan sòl t’he dit que tots els arguments que es van dir al  
seu dia per a que les actes fossin literals eren perquè la gent tingués la mateixa informació escollís  
el  medi que escollís, en aquest cas, evidentment vosaltres podeu defensar i  necessitar tota la 
informació possible per poder corroborar que està ben feta o no, però en aquest cas, casualment 
va haver un problema tècnic, i davant d’un problema tècnic...

Sr. Ramon Cònsola, si hi havia un problema tècnic se’ns podia haver dit abans, i pel problema 
tècnic es podia haver escoltat l’àudio, nosaltres ens hem assabentat ara. 

Alcalde, Sr. Carles Palau, ens vam adonar quan el vam penjar al web, el tècnic ens ho va dir.

Sr. Ramon Cònsola, només voldríem dir, si és que es vol que constés a l’acta, que nosaltres estem 
totalment en disconformitat, ja que l’acta tirarà endavant i al pròxim Ple si veiem alguna cosa ja ho  
direm i si es vol canviar que es canvio, més que res per apuntar en el tema de la transparència.

Sr. Miquel Campàs, se’ns pot fer arribar una còpia de l’àudio?

Alcalde, Sr. Carles Palau, això ho hem parlat amb la Secretària abans i en principi...

Secretària Interventora, és un mitjà que utilitzo jo, no està aprovat com el vídeo.

Sr. Miquel Campàs, no dic que em deixis el casset, sinó que m’ho gravis en un CD lo del casset,  
suposo que es pot gravar directament.

Secretària Interventora, no perquè és un borrador això, no es pot fer difusió.

Votacions 

Es sotmet a votació l’acta anterior de data 19/12/2018, no hi ha observacions ni rectificacions dels 
membres  assistents  de  la  Corporació,  es  considera  aprovada  l’acta  del  Ple  ordinari  de  data 
19/12/2018. 

A continuació, es produeixen les intervencions següents:

Sra. Rosa Buira, l’acta no l’hem passat a votació.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, només es voten les esmenes, les actes no s’aproven.

Sra. Rosa Buira, com que diu aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

Alcalde, Sr. Carles Palau, això ja ho vam discutir al seu dia, només es voten les esmenes i l’acta 
no.

Sra. Rosa Buira, val, perfecte. Com que no hi ha esmenes, no hi ha hagut possibilitat.

SEGON.- DACIÓ EN COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA

Atès que en l’anterior Ple va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim d’aquests 
Decrets el 0301/2018.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0302/2018 fins al núm. 0325/2018 ambdós inclosos. 
S’adjunta annex.

ANNEX DECRETS 
2018
DECRET NÚM. ASSUMPTE 
DECRET  2018 
2018-0302 Convocatòria sessió ordinària ple 19/12/2018
DECRET  2018 
2018-0303 Aprovació obligacions mes novembre (Exp. 51/2018)
DECRET  2018 
2018-0304 Canvi de titular de concessió de nínxol (Exp. 487/2018)
DECRET  2018 
2018-0305 Pagament factures segona quinzena de novembre 
DECRET  2018 
2018-0306 Aprovació certificació obra pas de vianants N-II (Exp. 493/2018)
DECRET  2018 
2018-0307 Baixa rebut escombraries i nova liquidació per canvi de titular (Exp.483/2018)
DECRET  2018 
2018-0308 Comunicació Urbanística (Exp. 2018/088)
DECRET  2018 
2018-0309 Comunicació Urbanística (Exp. 2018/091)
DECRET  2018 
2018-0310 Aprovació nòmines paga extra mes de desembre(498/2018)
DECRET  2018 
2018-0311 Aprovació devolució garantia contracte menor obra cementiri (Exp.267/2018)
DECRET  2018 
2018-0312 Baixa rebut escombraries i nova liquidació per canvi de titular (Exp.485/2018)
DECRET  2018 
2018-0313 Restauració legalitat urbanística vulnerada PAU-11 (Exp. 503/2018)
DECRET  2018 Aprovació devolució aval i recepció obres urbanització llicència urbanística 
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2018-0314 2016/018 
DECRET  2018 
2018-0315 Baixa rebut escombraries i nova liquidació per canvi de titular (Exp.505/2018)
DECRET  2018 
2018-0316 Aprovació bestreta cavalcada reis 2019 (497/2018)
DECRET  2018 
2018-0317 Aprovació modificació de crèdit del pressupost general 9/2018 (Exp. 504/2018)
DECRET  2018 
2018-0318

Recurs de reposició contra la liquidació provisional de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (Exp. 228/2018)

DECRET  2018 
2018-0319 Aprovació  baixes padró per inclusió indeguda (Exp. 237/2018)
DECRET  2018 
2018-0320

Aprovació certificació d'obra núm. 1 obra arranjament camí lateral de la A-2 
(Exp.494/2018)

DECRET  2018 
2018-0321 Aprovació nòmines mes de desembre (Exp. 508/2018)
DECRET  2018 
2018-0322 Comunicació urbanística (Exp. 2018/093)
DECRET  2018 
2018-0323

Aprovació expedient modificació de crèdit 10/2018 del pressupost prorrogat 
(Exp. 509/2018)

DECRET  2018 
2018-0324

Procediment de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 2/2018  (Exp. 
502/2018)

DECRET  2018 
2018-0325 Aprovació obligacions mes de desembre

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sr. Miquel Campàs, sobre les factures si ens poden explicar unes factures que m’he marcat que és 
el que conec més a fons i si se’ns poden fer arribar una còpia o fotocòpia de les factures, una de  
Jarditec Serveis Enginyeria del Paisatge per valor de 2.985,67 € si ens pot dir de que és i després 
ja ens fa arribar una còpia.

Alcalde, Sr. Carles Palau, en aquests moments no t’ho sé dir, però suposo que aquests són els  
que ens han fet el projecte de jardinera i ens van tallar els pins de La Pineda.

Sr. Miquel Amorós, quant és?

Sr. Miquel Campàs, 2.985,67 € Pla de Gestió Urbà.

Alcalde, Sr. Carles Palau, Pla de Gestió Urbà, és un pla que s’aprovarà, ara el passarem per Junta  
de Govern la setmana vinent, i us farem arribar una còpia una vegada estigui aprovat per la junta.  
És un anàlisis de les zones verdes del poble, de la situació actual i és una proposta de cap a on ha 
d’anar aquestes zones verdes, manteniment i tot. Us els farem arribar una vegada l’aprovem per la 
Junta de Govern.

Sr. Miquel Campàs, però la pregunta és: aquest senyor ja ha cobrat?, i  ha fet una feina?, em 
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refereixo.

Alcalde, Sr. Carles Palau, sí. 

Sr. Miquel Campàs, i això ho passareu per aprovar-ho a la Junta de Govern?

Sr. David Folguera, a la junta aprovem el Pla.

Sr. Miquel Campàs, després també si ens pot, suposo que la explicació no es podrà saber, si una  
còpia de la factura de reparacions enllumenat de 838,93 € de Imagrifol de data 22/11/2018 i la  
factura és la 279. Després una Jordi Boadella, factura 193/018, data 10/12/2018 per reparacions 
centre cívic per import de 1.712,15 €.

Alcalde, Sr. Carles Palau, això t’ho dic, suposo, faig deducció que és l’equip aquell del fancoll.

Sr.  Miquel  Campàs, com que fica  reparacions  centre cívic,  si  és  el  fancoll  cap problema,  em 
sembla que ja ens ho vas fer arribar.

Alcalde, Sr. Carles Palau, vam fer una modificació del pressupost per això.

Sr. Miquel Campàs, si és aquest si. Llavors una altra de Imagrifol, amb data 11/12/2018, factura 
294, reparacions enllumenat, per import de 986,30 €; reparacions cementiri per valor de 6.727,60 € 
de Jordi Boadella amb data 05/12/2018.

Alcalde,  Sr.  Carles  Palau,  aquesta  és  la  substitució  aquella  inversió  que  ens  pagava  el  Pla 
d’Aigües de la Diputació, de substituir la canonada d’aigua.

Sr. Miquel Campàs, però una cosa és reparació i l’altra és nova inversió, pregunto.

Secretària Interventora, sí, però la descripció que s’ha posat és aquesta, però a la factura, és un 
resum.

Sr. Miquel Campàs, al veure reparació és el que m’ha cridat l’atenció, perquè si haguéssim dit de 
la tuberia, perfecte, cap problema, però al ser reparació és el que no ho veia clar. I després amb 
data 19/12/2018 de Imagrifol, unificació sectors llum Can Gomà a llumeneres LEDs, factura 311 
amb valor de 18.412,33 €, ens podeu fer arribar una còpia de la factura, si us plau, més que res 
per valorar la factura.

El Ple es dona per assabentat dels decrets d’alcaldia. 

TERCER.- MOCIONS

No hi ha mocions.

QUART.- PRECS I PREGUNTES
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Sr. Ramon Cònsola, primer pregunto al David Folguera, un altre tomb amb ànim de queixa, bé 
queixa, cadascú opina el que opina, vas escriure l’altre dia a les xarxes socials, ni perdonem ni 
oblidem, i encara tens a la memòria de que el grup del PDeCAT i el del PPC es van abstenir a la  
moció d’aquella persona que van assassinar, a veure nosaltres ens vam abstenir per respecte, no 
sé quin criteri  tens tu de l’abstenció si és un punt positiu o negatiu o que, no sé quin,  ja em 
contestaràs, i després et dic que el mateix ens passa a nosaltres, ni perdonem ni oblidem en el  
que va passar aquí, perquè també ens trobem en la mateixa situació. Vam fer una moció aquí per 
la nostra innocència i l’únic que et vas abstenir tu, perquè els altres van votar en contra, bé tu i el  
Miquel.  Llavors  no  sé,  jo  crec  que  per  respecte  aquestes  coses  les  hauries  d’evitar  i  no 
barrejar-les aquí i et diré una cosa això és fer el titella de trinxeres, voler treure pit allà on no es 
pot treure, i les coses s’han de dir a la cara. L’altre dia aquí, jo no vaig voler continuar, vas ficar en 
boca a la Montse, que ja no hi és, la pobra xicota, i amb tu no sé si tenia gaire bon respecte i 
pararé aquí, perquè el  criteri  que tu tens que vas dir que tu amb nosaltres, i  tal  és totalment 
mentirà. Perquè tu ja ets vas preocupar de tirar porqueria per les xarxes, el mateix que has fet ara,  
jo penso que hauries de ser una mica més respectuós en el criteri de la gent, i penso que la gent  
com tu, la gent com tu, ens estan fent molt mal al procés, molt mal, perquè el bonic d’un país o  
d’una nació és la varietat de criteris, i s’han de respectar tots, tant dels que hi són, com dels que 
no hi són. Els que pensen com els que no pensen i això és el que fa fort a un país, ara quan tu  
comences a assenyalar la gent que dius, aquests no pensen igual que jo i els senyales, aquí algú 
ha fet una referència molt clara, en una segona guerra mundial un senyor, que tots havien de 
creure igual que ell  i  mira com va acabar la cosa. M’entens i els crematoris van cremar molt,  
perquè pregunta-li a aquells que es van ficar de través, home, jo crec que lo bonic del món és que  
tothom tingui el seu criteri i s’ha de respectar i aquí si us vau abstenir va ser per respecte, penso 
jo, almenys el nostre grup, perquè tampoc no enteníem ni sabíem que havia passat. Entenem que 
a una persona no se la pot assassinar ni pel seu pensament ni per res, tampoc no podem entrar  
en la profunditat, ara ficar-ho a les xarxes i després de la manera que ho penges, que lo mateix va  
passar a la campanya política, quan vam fer les municipals, no utilitzarem diners públics, per 
coses privades, això qualsevol del carrer interpreta que s’estan utilitzant diners de l’Ajuntament  
per fer coses seves. És aquí, ni oblidem ni perdonem, el grup de Bell-lloc ... Que passa que no 
ens  oblides  ni  perdones  perquè  ens  vam abstenir  al  Ple,  o  vols  que  la  gent  interpreti  això? 
M’agradaria que em contestessis.

Sr. David Folguera, en tot cas és la teva opinió, “ni oblit ni perdó”, va ser quan van assassinar  
Guillem Agulló, a les manifestacions va sortir el lema aquest de “ni oblit ni perdó”, és una pel·lícula  
que s’està fent a Cervera sobre l’assassinat d’aquest noi, i per això vaig ficar “ni oblit ni perdó”, i ja 
està.

Sr. Ramon Cònsola, i ja està, i tot el demés? 

Sr. Miquel Campàs, hi havia més coses.

Sr. David Folguera, però que no us vau abstenir a la moció.

Sra. Rosa Buira, ens agradaria que ens expliquessis que vol dir, tu quan t’abstens aquí al Ple en 
quin sentit, que vol dir això? 

Sr. David Folguera, quan t’abstens? Doncs que no pots fer un si, pel que sigui, jo en aquella 
votació em vaig abstenir, no vaig dir un si, perquè per algunes condicions que no vau acceptar, i 
crec que les podíeu acceptar, jo ho crec, i ja està per això em vaig abstenir.

Sra.  Rosa Buira,  llavors que vol  dir  que no,  fas un no,  si  no pots  fer  un si,  fas un no.  Amb 
l’abstenció que vols dir, que manifestes tu, perquè tu ets vas abstenir, els teus companys van 
votar que no, quan es tractava de parlar de la nostra innocència, tu t’abstens, en quin sentit et vas  
abstenir  aquell  dia,  que  volies  manifestar,  que  si  que  tenies  un  respecte  per  nosaltres,  que  
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t’adheries al que deia el Jutge que no érem culpables, que érem innocents o que volies dir amb 
aquella abstenció. 

Sr. David Folguera, en la moció, ara no ho recordo, hi havia més d’un punt, si hi ha dos que no 
estàs d’acord però dels altres pots estar realment d’acord, evidentment no pots fer un no, si amb 
alguns estàs d’acord, no ho veig tant complicat.

Sra. Rosa Buira, tu estaves parcialment d’acord amb allò.

Sr. David Folguera, evidentment, i  en aquells punts que us ficàveu a la boca coses que eren 
mentirà, crec no recordo ara.

Sra. Rosa Buira, si vols te les llegeixo les condicions, que ho porto aquí.

Sr. David Folguera, n’hi ha alguna que nosaltres no la compartíem i és per la qual jo em vaig  
abstenir.

Sra. Rosa Buira, per tant era un sí, més o menys, amb una part era un si, per tant per tu era una  
cosa bona abstenir-te, perquè alguna vegada ens has fet referència de dir és que jo no vaig votar 
que no, jo em vaig abstenir, vull dir que jo vaig fer positiu us vaig recolzar mínimament a vosaltres,  
era aquest el sentit de la teva abstenció o tu consideres que abstenció és el mateix que dir que 
no.

Sr. David Folguera, t’ho torno a explicar si vols.

Sr. Ramon Cònsola, siguis més clarificant.

Sra. Rosa Buira, tu que volies dir amb aquella abstenció, era algo positiu, ens donaves un mínim 
suport amb aquella abstenció? 

Sr. David Folguera, el meu suport l’heu tingut sempre, una altra cosa és que...

Sra. Rosa Buira, deixem la demagògia, és la teva abstenció, perquè et vas abstenir a aquesta 
moció.

Sr. David Folguera, no recordo els punts, hi havia un punt que dèieu algo que no estava d’acord.

Sr. Ramon Cònsola, tu et vas abstenir, el teu cor volia dir que si, però et vas abstenir perquè no ho 
tenies tot clar, no? Si o no?

Sr. David Folguera, és que no recordo els punts.

Sr. Ramon Cònsola, es que els hauries de recordar.

Sr. David Folguera, sé que us vam dir que si retiràveu aquell punt.

Sr. Ramon Cònsola, mira, verbalment l’abstenció sempre es decanta a la majoria, si és un no, és 
un no, si és un si, és un si, és un vot neutre, és a dir aquí que no us vau mullar com el  Pòncio 
Pilatos que es renta les mans, s’absté, el que dona la cara i diu que això no em va, diu que no, i el  
que dona la cara i això si que vau dir que si. El que vol fer de Pòncio Pilatos s’absté i punto, mira 
si diuen que si serà que si, i si diuen que no serà que no, en aquest cas, normalment la gent, que 
ho tenen clar diuen vale, com que serà la majoria si és el si, jo m’abstinc i endavant, jo no ho tinc  
clar,  però  no  és  criticable;  aquí  que  ens  has  penjat  a  nosaltres,  ens  estan  criticant,  com si  
nosaltres haguéssim fet una cosa mal feta, com si haguéssim tingut que votar que si a aquest  
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senyor, si aquest senyor no el coneixíem, a veure el que no farem és votar en contra, ja ho hem 
dit el perquè, però la profunditat de la cosa és aquesta, aquesta és una, i l’altra quan ho expliquis  
a les xarxes, potser que ho expliquis més bé i que la gent ho entengui més bé, que no puguin 
interpretar, perquè aquí ens coneixem tots, però fora d’aquí qualsevol pot interpretar el que vulgui.

Sra. Rosa Buira, jo el que vull insistir és en això, que tu aquí has plantejat que una abstenció era  
una cosa bona, us donàvem un mínim suport, els meus companys si que van votar que no, però jo 
em vaig abstenir, per tant jo tinc un tracte diferent, i ara presentes una abstenció nostra. Sí, si  
alguna vegada en algun Ple, si vols ho revisarem, alguna vegada ho has comentat, jo em vaig 
abstenir, els demés van votar que no. Perfecte, vol dir que hi ha una diferència entre l’abstenció i  
el no, i tu ara ens presentes com que nosaltres ens hem abstingut i resulta que això és una gran 
malifeta que “ni oblit ni perdó”, com t’ha dit el Ramon ens vam abstenir per respecte a un senyor, i 
perquè no volíem votar que no, no volíem votar que no, perquè consideràvem el que ha comentat,  
no s’ha de matar a ningú i per qüestions d’idees el que estem vivint actualment, no s’ha de repetir  
i molt menys, per tant estem d’acord en que no s’ha de matar a ningú per les idees, però no  
coneixíem a fons ni en profunditat el tema d’aquest senyor, per tant, per respecte i per no votar 
que no, ens vam abstenir, considero que vam actuar legalment, i responsablement, perquè si no  
coneixes un tema no pots valorar-lo en profunditat, per tant l’abstenció era en aquest sentit i tu  
l’has presentat com si haguéssim fet “ni oblit ni perdó”, home pots ser ens passem. Tens una gran  
habilitat en manipular la opinió pública i a més ho fas amb consciència i amb ganes, llavors això  
és el que no t’admetem, perquè si una abstenció teva és una part positiva, una abstenció nostra,  
ha de ser exactament igual, ha de tenir el  mateix tractament, no pots presentar que ens hem 
abstingut com si haguéssim fet una gran malifeta, això és la idea que tu volies sembrar, i això és  
el que has penjat a les xarxes, si “ni oblit ni perdó” perquè ens hem abstingut, home per favor, i tu  
també t’havíem de dir “ni oblit ni perdó” perquè ets vas abstenir al seu moment, quan parlàvem de  
la nostra innocència, em sembla que t’has passat un pèl.

Sr. David Folguera,  insisteixo,  “ni  oblit  ni  perdó”  és el  lema que es va manifestar després de 
l’assassinat de Guillem Agulló.

Sra.  Rosa  Buira,  i  l’has  posat  de  capçalera  molt  intencionadament  per  fer-nos  quedar  molt  
malament.

Sr.  David  Folguera,  ho  he  posat  de  capçalera  perquè  el  que  s’està  fent  és  un  film  sobre  
l’assassinat de Guillem Agulló a Cervera, i “ni oblit ni perdó” és el lema que s’ha popularitzat des 
de sempre, des del seu assassinat.

Sra. Rosa Buira, i calia posar la coletilla aquesta de “encara me’n recordo de com es van abstenir  
el grup del PPC i els de Convergència” perquè no volíem aprovar això, perquè ens vam abstenir,  
calia la coletilla aquesta.

Sr. Ramon Cònsola, sí jo soc un radical, que no ho soc.

Sr. David Folguera, jo tampoc.

Sr. Ramon Cònsola, jo tindria el meu dubte. Perquè jo tolero totes les idees, les tolero totes i puc 
conviure amb totes tranquil·lament, i clar jo soc un radical i llegeixo això i dic ostia quin personal hi 
ha a Bell-lloc.

Sra. Rosa Buira, quins fatxes hi ha a Bell-lloc.

Sr. Ramon Cònsola, allò són fascistes, però així de patac, i lo més lluny una altra galàxia, fixa’t tu 
si anem lluny del fascisme a lo que estem pensant, aquest és el problema. La Rosa t’ho ha dit  
molt  bé, però jo penso que les teves paraules són calculades i vas a fer mal, és això el  que 
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m’empipa i la gent a mi m’agrada que siguin valents, la gent t’ho ha de dir a la cara i no per aquí  
per  les xarxes,  quan un té pebrots a la cara, aquí  aquí, a la cara, si  tens un problema amb  
nosaltres, a la cara, si nosaltres som uns fascistes, a la cara, però a la cara, no a les xarxes i 
després ah, no, no, no a la cara. 

Sr. Ramon Cònsola continua, mira, i ara parlem d’una altra cosa, perquè l’altre dia també l’Antonio  
es va queixar, jo lo dels carrers, no ho trobo massa bé, però ara si que estic emprenyat perquè, no 
fa gaire també vas penjar a les xarxes que el que tirava porqueria als contenidors, estava mal fet, 
està mal fet, de la porqueria no tirar-la dins i tirar-la al costat, ara aquesta gent que pintava els  
carrers,  va  pintar  la  font  de  les  quatre  fonts,  això  també  ho  hauries  de  criticar,  això  és  un  
monument d’interès públic, encara que estigui com estigui la font, suposo que ho heu vist que han 
pintat la font, i et sembla bé això? T’ho estic preguntant com a regidor, i com a membre de l’equip  
de govern.

Sr. David Folguera, i quan van ficar un signe nazi a l’estació de trens, et vas queixar llavors? 

Sr. Ramon Cònsola, si que em vaig queixar si, i ho vam anar a pintar. Jo et faig la pregunta tu ho  
trobes correcte, tu trobes correcte la pintada que han fet a la font? 

Sr. David Folguera, jo no la trobo correcta, però qui l’hagi fet doncs ja ho sabrà, que vols que et 
digui jo. Que trobes correcte que hagin pintat l’estació de trens? 

Sr. Ramon Cònsola, no.

Sr. David Folguera, doncs ja està.

Sr.  Ramon Cònsola,  nosaltres  ens  vam fer  un fart,  de la pintaven i  la  despintàvem, a mi no  
m’agrada que pintin res al món, però m’agradaria que també ho pengessis a les xarxes, fer la foto  
i dir que trobes malament que hagin fet aquesta pintada.

Sr. David Folguera, a les xarxes decideixo jo el que penjo, només faltaria que m’hagis de dir tu el 
que he de penjar a les xarxes.

Sra. Rosa Buira, precisament ens ho acabes de demostrar que decideixes tu el que penges i tu 
saps molt bé amb la intenció que ho penges i això és el que dol i això és el que fa mal, i això és el 
que hauries de respectar. Lo que si recordo és que alguna vegada ens has dit aquí que havia uns 
temes que no havies tocat per respecte a nosaltres, i no tornem a parlar del mateix, no cal que ho  
tornem a recordar, però si que molt clar que ens has dit que per respecte a nosaltres doncs no ens 
havíeu comunicat segons quines coses. Jo penso que una manera de demostrar.

Sr. David Folguera, jo penso que no ho he dit mai això.

Sra. Rosa Buira, el respecte s’ha de tenir, si quan vam parlar de que no ens havíeu dit lo de la  
denúncia i tot això, tots vau dir que no ens ho havíeu comunicat, al principi, per respecte, que no 
ens havíeu dit res per respecte, però Bueno, és igual.

Sr. David Folguera, jo no ho he dit.

Sra. Rosa Buira, però el respecte es demostra cada dia, el respecte es demostra cada dia.

Alcalde, Sr. Carles Palau, estic d’acord amb tu Rosa, en el sentit de que la gent quan penja les  
coses a les xarxes ho penja amb algun sentit, una altra cosa és...

Sra. Rosa Buira, amb un sentit totalment intencionat i amb ganes de manipular.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, tothom que penja coses a les xarxes les penja amb un sentit o altre, de  
fet hi ha gent que es dona compte al cap de dos minuts que l’han cagat i ho retiren, a vegades els  
enganxen, es fa la captura i per molt que ho vulguin amagar. No crec que sigui aquest el cas, 
perquè encara està actiu.

Sr. Ramon Cònsola, ha sortit ara això de l’ordenança d’escombraries, volia fer la pregunta en 
aquest cas a l’Alcalde, qui la proposa si és l’Ajuntament o el Consell Comarcal, llavors com es 
complementarà  aquesta  subvenció,  perquè  clar  si  hi  ha  un  descompte  al  tema  de  les 
escombraries es suposa que s’haurà de cobrir amb diners de les arques públiques, si hi ha un 
descompte, al final si la gent paga menys, llavors el Consell Comarcal cobrarà el que acostuma a 
cobrar, llavors resultarà que hi ha un decalatge de diners, aquest decalatge com es cobreix. Si  
això afecta a l’ordenança actual, a l’ordenança que hi ha de les escombraries i també després 
suposo que deu ser una mesura electoral.

Alcalde, Sr. Carles Palau, senzillament aquesta ordenança la vau aprovar vosaltres, el dia que es 
van instal·lar les àrees soterrades, l’únic que me’n recordo jo, crec recordar, que al seu dia es va  
dir,  quan es  va  instal·lar,  es  va  instaurar  aquesta  ordenança  que  existia  aquesta  bonificació, 
suposo que ha caigut en l’oblit perquè no hi ha ningú, a més des de que estem nosaltres no hi ha  
hagut ningú que l’hagi demanat i l’únic que hem fet ara, l’any passat vam començar a reordenar  
les  illes  de reciclatge,  vam treure alguns  contenidors  sòls  i  vam moure alguna illa,  i  això ha 
provocat que les dades provisionals, s’ha millorat un 7 % o un 4 %.

Sr. David Folguera, un 4 % en sis mesos.

Alcalde,  Sr. Carles Palau, un 4 % en recollida, això ha comportat  que la previsió del  Consell  
Comarcal pel 2018 era que les deixalleries o el tema de basures ens constaria 191.000 euros i la 
previsió per aquest 2019, en base a aquests canvis que s’han fet al 2018, serà de 182.000 euros, 
hem baixat la factura 9.000 euros. Llavors vam pensar en aplicar o publicitar aquests descomptes 
que  ja  preveu  l’ordenança  amb  l’objectiu  d’augmentar  encara  més  aquest  tant  per  cent  de 
reciclatge i aproximar-nos el màxim possible al 50 % que hem d’arribar al 2020, per intentar evitar  
les multes que pot ficar la Unió Europea i que ja s’ha dit ben clarament que les acabaran pagant  
els ajuntaments, perquè l’Estat ha dit que és competència exclusivament municipal la gestió de 
residus, per tant aquells municipis que no arribem al 50 % de reciclatge al 2020 haurem de pagar  
les multes o recàrrecs que vindran de la Unió Europea; per tant amb l’objectiu aquest de poder 
arribar al  50 % o aproximar-nos al  màxim doncs vam fer  aquella actuació l’any passat i  hem 
recuperat o recordat o publicitar aquests descomptes que ja preveia la ordenança al seu dia; i és 
cert que podem ingressar menys, però per l’altre cantó si augmentem el reciclatge, si evitem que 
ens vagin a parar coses al rebuig, coses a les espones o als descampats que hi ha per allí, potser  
recaptarem més que el retorn que ens dona l’Agència de Residus.

Sr. Ramon Cònsola, lo de les espones i el de per allí, crec que no té que veure amb lo de la 
ordenança i els contenidors.

Alcalde,  Sr.  Carles  Palau,  en  comptes  de  tirar  un  microones  a  l’espona  que  el  portin  a  la  
deixalleria mòbil.

Sr. Ramon Cònsola lo de les espones i lo de per allí, suposo que deu ser algú que fa obres 
clandestinament i lo de les obres a les espones en comptes que al contenidor, això etiqueta-ho  
com vulguis.

Alcalde, Sr. Carles Palau, el que hem de fer és ficar totes les mesures que tinguem damunt de la  
graella per intentar arribar a aquest 50 %, ser conscients que actualment i veien xifres i xifres 
properes com són aquí al Segrià dels municipis que han optat pel porta a porta dels municipis que 
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han optat per les illes de contenidors que és molt difícil a les illes de contenidors actuals poder  
arribar al 50 %, en canvi amb el porta a porta de seguida arribes a un 70 ó 75 %, sense gaire  
esforç.

Sr. Ramon Cònsola, jo aquí discrepo.

Alcalde, Sr. Carles Palau, algun dia ja ho vas dir que estaves en contra. 

Sr. Ramon Cònsola, jo aquí discrepo totalment, suposo que això és un tema del cansament, quan 
portaran un any, voldria anar a veure la illa on s’aboca el que es queda, que és el que va passar a 
Cervera i hi ha molts pobles que els hi passa, la gent llavors el que fa és que ho fica tot en una 
bossa i quan ho té tot ho tira, hi ha unes quantitats de porqueria impressionants, el porta a porta, i 
als pobles, el porta a porta torno a dir que és un gran error, perquè abans de ficar les illes, vam 
anar a veure, tant aquí com a Bèlgica com a França, vam anar a veure pobles amb porta a porta,  
estic parlant de pobles, i el problema que hi ha és que amb els animals ho agafen i ho esbarrien  
tot, i el problema del porta a porta és que molta gent acaba no reciclant, perquè una persona que  
tingui crios petits dins a casa, guardi els dodotis amb la pudor que fan. Jo crec que el porta a porta 
acabarà fracassant, l’altra serà que haguem de reciclar menys bé o més bé, nosaltres som llatins i  
no tenim aquesta mentalitat com tenen els nòrdics. Els nòrdics són molt curosos amb això, i les  
illes aquestes soterrades venen d’allà, aquí no es van inventar res, sinó aquí l’únic que vam fer és  
copiar el d’allà, encara me’n recordo jo quan el poble estava ple de contenidors i tots tiràvem la  
brossa, tots sabíem el que passava els gats estripant, ara imagina’t tot ple de galledetes, pues  
passa lo mateix. Ara el problema es que la mentalitat llatina és com és i costa entrar en aquestes  
coses. Jo vaig estar a Noruega i a Noruega la paraula robar no existeix ni al diccionari, tu pots  
deixar la cartera plena de bitllets a mig del carrer i no et tocaran cap, la policia no porta ni pistoles, 
perquè, doncs perquè la gent té una altra mentalitat, aquí vigila perquè a la que et gires ja t’han 
fotut fins i tot les sabates, som d’una altra manera, això és així.

Alcalde, Sr. Carles Palau, són maneres d’entendre-ho diferents.

Sr. Miquel Amorós, sobre el tema de la ordenança també hi ha una altra cosa que penso que 
també  és  important,  les  illes,  un  dels  problemes  més  important  que  tenim,  és  que  neveres, 
matalassos, mobiliari, tot queda al costat de les illes, llavors aquesta mesura que si tu portes,  
utilitzes la deixalleria mòbil o la deixalleria de Mollerussa i et donen uns tiquets i et poden fer una  
bonificació potser ajudarà a que aquesta gent en lloc de deixar la nevera al cantó del contenidor,  
agafi i la porti a la deixalleria, és una cosa que era a l’ordenança, és bo que la gent la conegui i a  
veure si d’aquesta manera millorem en aquest sentit, això passa cada dos per tres.

Sr. Ramon Cònsola, això ja està be, està bé entre cometes, està bé, allò és com que diguessin 
mira si condueixes bé et donarem mil euros, si atropelles a la gent no et donarem res, home 
d’entrada has de ser conseqüent i has de conduir bé, ara a veure si al final es poden motivar 
d’aquesta manera, està bé. 

Alcalde, Sr. Carles Palau, una pregunta, quan vau aprovar l’ordenança al seu dia quin sentit tenia? 

Sr. Ramon Cònsola, el sentit de l’ordenança era pel que diu ell, com que era una cosa nova, la 
gent  estava  acostumat  a  portar-ho  al  contenidor  i  ho  tiraven  dins,  perquè  la  gent,  clar,  no  
reciclava, és a dir hi havia un contenidor i la gent ho tirava tot dins al contenidor, venia el camió, 
s’emportava el contenidor i aquí s’havia acabat, ja està, si tu ara, això és el mateix, si una persona  
està acostumada a anar en cavall, i li dones un cotxe, doncs l’hauràs d’ensenyar-li i dir-li que ha  
de circular per la dreta, les senyals són això i quan es van ficar les àrees aquestes pues es va fer  
aquesta ordenança amb el sentit de que, pel que diu ell, exactament, has dit el correcte, per a que 
la gent, hi havia una creença que al final, jo també hi estava, perquè tothom tenia por dels padrins, 
però si els padrins tota la vida han reciclat i són els que ho feien perfecte, els padrins ja venien 
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reciclant perquè antigament l’enciam el tiraven a les gallines, lo cartró el guardaven per no sé que, 
el demés anava al femer, tota la matèria orgànica, també no hi havia tants plàstics com ara, els  
padrins eren un deu, el problema érem nosaltres, la societat aquesta de consumisme que va venir  
després, i aquest era el tema aquest. Millor a veure si es pot eliminar lo de les neveres i tot lo  
demés, però tot i amb això costarà, perquè això és un problema de mentalitat, això està clar.

Sr.  Ramon  Cònsola,  em queden  dos  preguntes,  una,  sé  que  tenim,  torno  a  repetir,  amb  el  
problema de les tanques d’allà dalt, pel tema del polígon, ja ho sé que me diràs que és culpa  
nostra que vam fer malament els càlculs, estic parlant de l’aigua del polígon i de l’aigua del poble,  
però m’ha arribat que es vol agafar l’aigua de la Font del Corroni, per compensar el dèficit, no sé 
si és veritat, jo només us diré que l’aigua de la Font del Corroni no es pot portar als dipòsits i si és 
així  nosaltres  farem una  queixa  formal,  perquè  aquesta  font  als  temps  del  meu pare  es  va 
clausurar perquè no és aigua potable, està molt carregada de fosfats i de nitrats, llavors podria 
provocar problemes al fetge, llavors no tindria sentit barrejar aquesta aigua amb la bona, el que no 
es pot fer es sacrificar la població. L’aigua de la Font del Corroni no és potable, no es pot confiar,  
només era això.

Sr. Miquel Campàs, estava previst, ho havíeu estudiat?

Alcalde, Sr. Carles Palau, a mi des del primer dia que se m’ha dit que s’utilitza l’aigua del Corroni.

Sr. Ramon Cònsola, no.

Alcalde, Sr. Carles Palau, des del primer dia que vaig entrar en aquesta casa, quan vaig parlar del 
tema de com estava la xarxa d’aigua, me van dir que una de les coses d’això era la Font del  
Corroni, de fet està preparat per entrar tant al dipòsit de la Pineda com al del Bassal. 

Sr.  Ramon Cònsola, la Font  del  Corroni  està tallat  a la capçalera, sinó es que l’han tornat  a 
empalmar.

Alcalde, Sr. Carles Palau, des del primer dia que entra al dipòsit de la Pineda.

Sr. Ramon Cònsola, aquesta aigua estava tallada.

Alcalde, Sr. Carles Palau, les analítiques que surten de la planta potabilitzadora, sempre han sortit 
bé.

Sr. Ramon Cònsola, jo et dic que l’aigua de la Font del Corroni no és potable i es va eliminar.

Sr. David Folguera, després es passa per la potabilitzadora.

Sr. Ramon Cònsola, això no té res a veure. La potabilitzadora no treu ni els nitrats ni els fosfats,  
no ens equivoquem, et  traurà les impureses, possibles males olors  i  totes les partícules més 
grosses, lo altre no ho treu.

Sr. David Folguera, que la Font del Corroni omple tant el Basal com el dipòsit de la Pineda.

Sr. Ramon Cònsola, no.

Sr. Miquel Campàs, potser l’han tornat a empalmar.

Sr. Ramon Cònsola, potser l’han empalmat.

Sr. David Folguera, jo crec que sí. 
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Sr. Ramon Cònsola, jo crec que no, es va tallar.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo des del primer dia que vaig entrar aquí, quan vaig revisar, quan em 
vaig mirar tot el tema d’això una de les coses que em van dir els que... 

Sr. Miquel Campàs, Aqualia?

Alcalde, Sr. Carles Palau, no. El dels regants va ser que la Font del Corroni anava a la Pineda o al 
Bassal.

Sr. Ramon Cònsola, la Font del Corroni cau davall del dipòsit que tenim ara. El que si pot anar és 
al del dipòsit de la Pineda, però clar el que s’ha de fer és que no hi vagi.

Alcalde, Sr. Carles Palau, però si va al del 33 també igual.

Sr. Ramon Cònsola, s’ha d’eliminar, pot anar amb un desaigüe, pot anar a un drenatge, no la 
podem utilitzar per veure aquella aigua. La Font del Corroni el problema és, ara potser no és tant  
problema, però continua sent problema, aquella aigua no és potable. Aquella aigua s’utilitzava a 
Bell-lloc, allí surt un bon cabal d’aigua, hi havia dos fonts molt importants una la del Habanero i 
l’altra la del Corroni i són fonts artificials, perquè la del Habanero com més calor feia més freda 
sortia, però clar anaven molt altes de fosfats i llavors quan es van fer les analítiques, aquestes  
aigües podien provocar,  les potabilitzadores  això no  ho treuen,  ja  que són aigües  que estan  
descompensades. Com ara tenim el problema dels purins, és el mateix.

Alcalde, Sr. Carles Palau, referent al tema de les tanques arrel del teu comentari del últim Ple, i 
que vam venir a veurem els de la Comunitat de Regants, per cert, crec que se’ls ha de reconèixer  
de que, potser ho has dit tu alguna vegada, que si aguantem els 21 dies de tanques, és gràcies a 
l’intercanvi dels pantans que deixen al poble, hem estat fent un seguiment diari de tot, i si el que 
hem vist i és el que hem constatat amb ells és que el de la 33 s’ha quedat a la meitat de capacitat,  
té molts iots, el de Sant Just estan suposant ells un 15 ó 20 % que ha perdut de capacitat, tot això 
afecta a la reserva teòrica d’aquell estudi que es va fer al seu dia. Clar si tu fas anar un estudi 
teòric i al cap dels anys aquesta reserva va minvant per culpa dels iots i això, clar s’ha de veure  
afectat; de totes maneres per molt ben estudiat que tinguis la reserva teòrica dels quatre dipòsits  
que garanteixen l’abastament i  tinguis  controlat  el  que entra a cada casa suposo que massa 
aquest càlcul es va fer en aquell estudi del polígon que es podia garantir 90 m³, etc., etc. Però 
tenim un problema que són les pèrdues, les pèrdues no les podem controlar i això potser és el  
que ens està fent ballar.

L’Alcalde continua, pel que fa a les dues tuberies que surten de la planta, una és la que va al  
polígon i l’altra és la que va al poble, la del polígon està controlada, en el sentit de que com que va 
al comptador de sortida, estan sortint uns 1.000 m³ al trimestre, és a dir, 11 ó 12 m³/dia, pel que fa  
al que va al poble, com que no tenim comptador de sortida no es pot assegurar, si que hi ha un 
comptador d’entrada a la planta, és a dir, entre el pantà i la planta potabilitzadora i les últimes 
dades que ens dona Aqualia és que està entrant a la planta uns 1.100 ó 1.150 m³ dia, aquí clar 
hem de restar el que va a les cases i el que gasta el sistema per netejar, a hores d’ara s’estan fent  
aquests controls.

Sr. Ramon Cònsola, llavors quan gasta el poble, si teniu a l’entrada a la potabilitzadora, quan 
gasta el poble, i quan el polígon, llavors es pot saber? 

Alcalde, Sr. Carles Palau, el polígon 1.000 m³ al trimestre perquè diu que té el seu comptador, 
aquest ho sabem segur, llavors dels 1.000/1.150 m³ que entren últimament, potser a l’estiu entren 
i ni surten més, doncs s’ha de restar el que va al polígon i el que va a les cases.
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Sr. Ramon Cònsola, aquest any hem de pensar una cosa, que hem estat de molta sort.

Alcalde, Sr. Carles Palau, sí, perquè ha plogut abans, s’ha pogut regar abans.

Sr. Ramon Cònsola, no s’ha parat de regar, no té res a veure.

Alcalde, Sr. Carles Palau, regar jardins.

Sr.  Ramon Cònsola,  des de l’octubre que no es reguen els  jardins,  perquè si  ara els  jardins 
s’haguessin hagut de regar com va passar l’any passat que no va ploure fins quasi passat el 
Nadal.

Alcalde, Sr. Carles Palau, aquest hivern ens toca aconseguir controls dia a dia i en pic tornin a 
donar aigua, netejar el pantà de la Pineda, el de la 33 ens comenten els regants que potser no el  
podran netejar perquè Medi Ambient s’ha ficat pel mig, hi ha juncs. 

Sr. Ramon Cònsola, aquell pantà no es pot netejar. Si d’aquell pantà es treuen els juncs l’aigua del  
poble, serà vomitiva no es podrà beure, tindrà gust de llac, la potabilitzadora no té capacitat per 
treure la mala olor, els juncs la facultat que tenen és un filtre ecològic, ells agafen aigua molt bruta  
i te la purifiquen i et deixen una capa superficial d’aigua neta i tota la porqueria te la deixen a baix 
aposentada, llavors gràcies amb això, quan a vegades s’ha remenat una mica, que la gent diu 
quina pudor que fa l’aigua és perquè ha fet vent, o s’ha remenat l’aigua o algo ha passat i els  
juncs no han fet la seva feina, si es treu la capa de juncs, i a veure a part una altra cosa, els  
pantanos a vegades és més rentable fer un pantà nou que netejar-lo perquè val una pasta llarga, i 
després tot el llac que treus, pensa que és un llac contaminant has de mirar a veure on l’aboques 
perquè allò porta molts microelements que són contaminants.

El Sr. Ramon Cònsola, per acabar lo del camí de Pelagalls que fa temps que el vam aprovar i dic 
aquesta gent  no ho fan,  no ho sé si  ho faran l’últim mes de la legislatura,  igual  s’ha ficat  a  
exposició pública i hi ha alguna al·legació o algo.

Alcalde, Sr. Carles Palau, l’exposició pública s’ha acabat, senzillament no podem començar el 
procés de contractació fins que no incorporem el romanent, no em voldria equivocar, però entenc 
que serà abans de que acabi aquesta quinzena, abans de que acabi el mes de gener, es farà la  
licitació.

Sr. Miquel Campàs, però ha estat a exposició pública ja?

Alcalde, Sr. Carles Palau, sí, quan la vam aprovar al Ple, al dia següent ja es va posar a exposició 
pública i no ens consta que hi hagi hagut cap reclamació, bé no ha entrat cap per registre.

Sr. Miquel Campàs, només una cosa, ens vau enviar una carta pel dia de reis, als regidors no va 
sortir per registre, no va sortir sellada, em va cridar l’atenció, no hi havia el segell de registre.

Alcalde,  Sr. Carles Palau,  si és una notificació per nassos ha de passar per  registre,  i  estem 
parlant de coses protocol·làries a vegades no les passem per registre i  potser que alguna no 
l’haguem passat.

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

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

(aquest document està signat electrònicament) 
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