
03/19 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 21 de març de 2019

Identificació de la sessió

Núm.: 03/2019 
Caràcter: Ordinària 
Data: dimecres, 21 de març de 2019
Horari: de les 21:00 a les 22:18 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 21 de març 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 (13/02/2019) 

2n. Expedient  124/2019.  Aprovació,  si  s’escau,  del  conveni  marc  de  col·laboració  entre 
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària.
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3r. Expedient 375/2018. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2019-0050 de data 5 de març de 
2019  de  sol·licitud  d’ampliació  del  conveni  de  col·laboració  interadministrativa  entre  el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Bell-lloc d’Urgell per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran depenent “Centre de  
Serveis socials e Bell-lloc d’Urgell”.

4t. Dació en compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de Junta de Govern Local.

5è. Mocions.

6è. 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 13/02/2019 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 13/02/2019. 

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sr. Antonio Rispa, res, la trobo bé.

Sr. Miquel  Campàs, no, sobre el  Ple no, però felicitar a l’equip de govern o a la persona que 
redacta els plens, que gràcies a Deu, gràcies a la bona voluntat està molt ben redactat, perquè 
està literal, potser falta alguna coma més o menys, per dir-ho així, però com el bon vi, amb el 
temps millora. Moltes gràcies per fer-ho perfecte.

Alcalde, Sr. Carles Palau, felicitar a la secretaria i a l’administrativa que passa l’acta.

Sr. Miquel Campàs, tant una cosa com l’altra. Suposo que a la secretària que dona el vistiplau 
últim.
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Votacions 

Es sotmet a votació l’acta anterior, no hi ha observacions ni rectificacions dels membres assistents  
de la Corporació, es considera aprovada l’acta del Ple ordinari de data 13/02/2019. 

SEGON.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL   CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL I EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT EN 
MATÈRIA DE SEGURETAT  VIÀRIA,  I  ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA REDACCIÓ DEL PLA 
LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA DE BELL-LLOC D’URGELL (ANNEX 1) (Expedient 124/2019).

Atès que l’Ajuntament  de Bell-lloc d’Urgell  considera d’interès  públic i  general  la millora de la 
seguretat viària al municipi, desenvolupant accions diverses en matèria de trànsit i seguretat viària, 
i en l’adequació d’un Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) el qual reculli les mesures concretes, 
tant correctores com preventives, per tal de millorar la seguretat viària al municipi. El PLSV es  
centrarà,  entre  d'altres  àmbits,  la  creació  d’una  nova  cultura  local  de  conducció,  circulació  i 
mobilitat, la pacificació del nucli antic i zona escolar-esportiva, en la millora de la visibilitat de les 
cruïlles més perilloses, i en l'accessibilitat en els carrers secundaris del centre urbà i de les zones 
residencials. 

Es pretén prioritzar l’àmbit de la seguretat viària local  i  de Catalunya per aconseguir  l’objectiu  
estratègic que té la Unió Europea en reduir un 50 % el nombre de víctimes mortals respecte del  
2010, i el també anomenat “visió zero de víctimes mortals i víctimes greus amb seqüeles per a tota 
la vida” com a fita per a l’any 2050, dins l’àmbit que ens toca gestionar, el municipi de Bell-lloc 
d’Urgell. 

Atès la Llei 6/1997, de 15 de desembre de transferència de competències executives en matèria 
de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Atès  el  Reial  decret  391/1998,  de  13  de  març,  sobre  traspàs  de  serveis  i  funcions  de 
l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles 
de motor.

Atès la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit.

Atès el Decret 102/1998, de 15 d'abril, de desenvolupament de les competències de la Generalitat 
de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària. 

Atès el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i  seguretat  viària, en el  seu article 7 atribueix als 
municipis competències en matèria de regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina, per mitjà 
d’agents propis, del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia de les 
infraccions que es cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui atribuïda a  
una altra Administració.

Atès la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en el seu article 25.2.g) 
atribueix competències  municipals pròpies en les següents matèries:  trànsit,  estacionament  de 
vehicles i mobilitat. 

Atès  que els  articles  303.1  i  303.3  del  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el 
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, assenyalen que pel conveni s’estableix una 
relació  de  cooperació  consensuada  entre  ens  locals  o  entre  aquests  i  altres  administracions 
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públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment  
atribuïdes en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú i que a traves dels convenis es pot  
realitzar  la  cooperació  interadministrativa  ,  tant  en  serveis  locals  com en  assumptes  d’interès 
comú, sota la forma i en els termes que preveuen les lleis reguladores de les matèries en què 
existeixi aquest interès.

Atès que l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’entén per conveni de col·laboració tot  
aquell acord subjecte al dret públic, del que se’n deriven obligacions jurídiques directes per les 
parts.  Les  administracions  públiques  de  Catalunya  poden  subscriure  convenis  amb  altres 
administracions públiques dins de l’àmbit de les competències respectives i per la consecució de 
finalitats d’interès comú.

Atès els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic regulen 
el règim jurídic dels convenis. 

Atès que ha estat redactat la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bell-lloc 
d’Urgell i el Servei Català de Trànsit  en matèria de Seguretat Viària, i l’assistència tècnica a la 
redacció del Pla Local de Seguretat Viària de Bell-lloc d’Urgell (annex 1), que consta incorporat a 
l’expedient. 

Atès  la  memòria  justificativa  per  la  subscripció  del  present  conveni  elaborada  pel  Tècnic  de 
Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en data 14 de 
març de 2019. 

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple del l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de 
Bell-lloc d’Urgell, en matèria de Seguretat Viària, i l’assistència tècnica a la redacció del Pla Local 
de Seguretat Viària de Bell-lloc d’Urgell (annex 1).  Aquest conveni i el seu annex 1, figuren com 
annex d’aquest acord. 

Segon. Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit, als efectes corresponents.

Tercer. Publicar el conveni aprovat al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i a la web del  
registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.  

Quart. Autoritzar  l’Alcalde  de  l’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell  per  a  la  signatura  de  la 
documentació que sigui de menester per a la formalització d’aquest conveni. 

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú. 

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Alcalde, Sr. Carles Palau, aquest és un conveni que s’ha proposat, bé, que hem demanat des de 
l’Ajuntament  al  Servei  Català de Trànsit,  que ens assisteixi  amb l’elaboració del  Pla Local  de 
Seguretat Viària i bé Miquel, si vols explicar tu, que potser estàs.

Sr. Miquel Amorós, bé, l’explicació és que, com sabeu al principi del curs escolar es va decidir  
tancar el pàrquing de la zona de l’escola i del pavelló al trànsit, almenys a les hores d’entrada i  
sortida dels nens del col·legi i llavors un cop vam tancar el trànsit, ens vam posar en contacte amb 
el Servei Català de Trànsit també, per estudiar, perquè clar allí hi ha un problema d’acumulació de 
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cotxes en aquells moments, i ens vam posar en contacte amb ells per preguntar a veure si hi havia  
alguna manera de que ens poguessin donar algun tipus de suport per ordenar una mica aquella  
zona. Llavors ells el que ens van contestar és que tenen dos tipus de servei, un seria informes 
puntuals de llocs concrets, però també ens van dir que teníem l’oportunitat, això va ser l’any 2018,  
que teníem l’oportunitat de demanar que ens fessin un Pla de Seguretat Viària que és global, és a  
dir, ells el que fan és agafar, fan un estudi de la seguretat viària de tot el poble, i llavors te fan 
propostes. També el que ens va agradar molt és que fossin, pel que ens van dir és un pla que vol 
fer propostes concretes, és a dir, no et demanaran coses, obres faraòniques, sinó que seran coses 
puntuals com la senyalització, tema senyalització tant horitzontal com vertical i a vegades pot ser 
direccions úniques i algun tipus de coses d’aquestes que són assumibles per l’Ajuntament i llavors 
vam creure oportú, de que ja que teníem aquesta oportunitat, de demanar aquest Pla, llavors ells 
vam venir a fer la presentació i passar aquest Conveni pel Ple i és per això que el portem.

Sr. Antonio Rispa, home, jo trobo que podria estar bé, però que pot portar els seus inconvenients i  
després ara estem ja acabant la legislatura i jo crec que també aprovar això, val més que ho aprovi  
si entreu vosaltres o els qui entrin que ho aprovin, perquè imaginat que ho aprovem ara i els que 
entrin no ho troben bé. Després també hi ha un problema que llavors poden venir els Mossos i  
denunciar per aparcar malament, o per fer tot que ja va passar alguna vegada, quan hi era el Cau 
que venien i van posar multes a tothom, zones grogues, això és un poble, i s’ha de vigilar molt  
quan s’aprova un conveni d’aquests que en comptes de millorar no perjudiqui al poble, jo crec que 
s’ha d’estudiar bé, i esperar.

Alcalde, Sr. Carles Palau, només un apunt el tema de multar, el Conveni que es va signar al seu 
dia amb els Mossos és un altre, que segueix vigent, els Mossos encara poden multar dins al poble, 
i no té res a veure, una cosa és amb Mossos amb el tema de multar de la Policia de Trànsit, per 
dir-ho així, i l’altre és aquest amb el Servei Català de Trànsit que només és per donar indicacions,  
ho dic per no barrejar coses.

Sra. Rosa Mª Buira, el grup de Convergència, abans al punt anterior de les actes, el Miquel us ha 
felicitat perquè bé, acabem la legislatura fent bé, segons el nostre criteri, tot el que hem vingut  
demanant tota aquesta legislatura, que les actes siguin literals, doncs malauradament, en aquest 
cas  no  us  puc  felicitar  com a  equip  de  govern,  perquè  al  nostre  entendre,  en  segons  quins 
aspectes,  continuem  estant  com  al  primer  dia,  si  realment  aquest  projecte  que  ens  esteu 
proposant, el conveni amb el Servei Català de Trànsit, i la doble intenció de poder tenir el suport  
tècnic per la redacció del Pla Local de Seguretat Viària, em sembla perfecte, em sembla correcte, i 
podria estar força bé, crec que si això és tant important per l’equip de govern, i a més, segons ens 
ha explicat el Miquel, es tracta de solucionar una problemàtica que hi ha a la zona de l’escola i tot  
això, pensem que des de l’equip de govern s’hauria d’haver treballat d’una altra manera, el fet de 
que poguéssim donar el suport avui amb aquest projecte o amb aquesta aprovació del conveni.  
Com ja hem repetit moltes vegades doncs les matemàtiques són tossudes i el cinc és més petit  
que el sis.

El conveni ens el vau fer arribar divendres, el dilluns, el divendres a nivell individual i bé, el vam 
poder llegir, el dilluns ens el vau fer arribar amb la convocatòria del Ple, el dimarts hi va haver una 
trucada per veure si aquest conveni l’havíem entès, i bé suposo que sí que el que hi posava el 
vam entendre, però el que acaba d’explicar el Miquel ara, per exemple, no hi posa aquí al conveni, 
de manera tant exhaustiva, per tant podíem entendre el que hi posava però hi havia altres coses 
que segurament no podíem entendre, perquè no hi posava.

Jo penso que si realment tenim ganes d’aprovar coses i de tirar endavant projectes era tant fàcil  
com reunir-nos a tots els grup implicats, perquè no oblidem que tots els grups que estem aquí  
representats, representem a tot el poble, representem a tot el col·lectiu del poble, crec que és un 
conveni que és prou, prou important, i que bueno, pot afavorir al poble o com diu l’Antoni, segons 
en quines circumstàncies potser s’ha de vigilar una mica, doncs si això és important i n’hem de 
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parlar  tots,  que  n’hem  de  parlar  tots,  perquè  tots  representem  al  poble,  doncs  reunim-nos, 
parlem-n’hi, l’equip de govern, ens explica ben clarament el que ens acaba de dir ara el Miquel,  
que suposo que és més coses, que és més ampliat encara, doncs poseu sobre la taula quins són 
els avantatges que ens produirà aquest conveni,  que ens aportarà com a bo al poble, que en 
podem aconseguir, quines millores trobarem amb aquest conveni i a partir d’aquí, decidim entre 
tots, perquè ens afecta a tots i no oblidem que tots representem a un part o altre del poble, per tant 
crec que és una decisió que l’hem de prendre conjuntament i hem de ser capaços de posar-nos 
d’acord, perquè tots tenim el mateix objectiu, si estem aquí, afavorir al nostre poble, per tant crec 
que ha faltat això, això és el que volia dir al principi hi ha alguns aspectes que l’equip de govern  
sembla que ha millorat  durant  aquests  quatre anys però hi  ha altres aspectes  que continuem 
estant igual que el primer dia, no, no som capaços, no som capaços d’assentar-nos i parlar-ne i  
ara no val allò de que no veniu a les reunions, per tant aquesta frase ja no la podem repetir.

Avui a 21 de març de 2019 quan tenim unes eleccions el 26 de maig o el 28 de maig, doncs penso  
que ja no és moment, ja no és moment, en aquests moments la legislatura està acabada, està  
acabada perquè a més a més ja hem entrat en campanya electoral i a partir del 5 de març hi ha 
moltes coses que ja no es poden fer, no. La legislatura per nosaltres està acabada, per l’equip de 
govern penso que també, perquè com ja vam dir a l’últim Ple, doncs nosaltres tenim la sensació  
que l’equip de govern ja fa dies que ha entrat en mode campanya electoral i més a més amb mode 
guanyador, que és totalment lícit i vàlid, però els tres grups que estem aquí representats també 
ens proposarem projectes de millora pel nostre poble, ens tornarem a presentar a les eleccions 
tots, crec que el que passi el 26 de maig a la nit, doncs serà el que haurà de decidir que és el que  
hem de fer a partir d’aquell dia, llavors, qui ha de signar convenis, doncs els haurem de signar, a  
partir del mes de juny, a qui li toqui, amb els suports que faci falta, però avui no es pot signar, a 
més a més un conveni per quatre anys, home és un conveni a llarga durada, doncs hem de ser  
coneixedors d’aquest conveni, hem de saber que estem signant i avui no podem signar un conveni  
amb la informació que tenim, Miquel tu convindràs que el que ens has dit ara no és el mateix que  
nosaltres hem pogut  llegir,  per  tant  la  informació havia  de ser  molt  més complerta,  i  aquesta 
informació  molt  més  complerta  només  es  podia  oferir  doncs  assentant-nos  en  una  taula  i  
parlant-n’hi i avui ni és moment, ni tenim la informació que necessitàvem, per tant no és que no 
vulguem signar aquest conveni ni donar suport, sinó que en aquests moments no podem, som 
responsables,  com  ja  hem  dit  moltes  vegades  i  no  podem  donar  suport  a  una  cosa  que 
desconeixem  i  que  a  més  a  més  considerem que  està  fora  del  tempo  que  tocaria,  per  tant  
aprovarem, donarem suport al conveni al moment que tinguem tota la informació necessària i quan 
considerem que toca.

Alcalde, Sr. Carles Palau, com sempre, m’agrada molt perquè ens avalues molt bé, sempre fas 
una crítica constructiva de la nostra manera de fer i és agradable sentir-te parlar. 

Primer de tot, referent al conveni, aquest conveni es va demanar al Departament de Trànsit, es va 
demanar al 2018, el Departament de Trànsit només fa un nombre limitat de pobles cada any i en 
aquest cas quan ho vam demanar no recordo el  mes, no sé si va ser al setembre, octubre o 
novembre, poc després de començar a l’escola, ja ens van dir que pel 2018 era impossible, que ja 
ho tenien ple, i que ens intentarien col·locar o intentaríem que entréssim a la llista del 2019, hem 
entrat a la llista del 2019, i per això es proposa de fer.

Bueno, us proposo, igualment que vam fer amb el conveni d’Educació amb el Institut de La Serra, 
de quedar un dia amb vosaltres i la gent de Trànsit, i en parlem, en parlem tots i tots els dubtes, 
perquè segur que teniu dubtes que nosaltres no us podrem explicar, perquè tècnicament no som 
els experts en aquesta matèria, doncs us proposo això fer una reunió amb la gent de Trànsit, lo  
que si que us demanaríem es que fem una reunió, que no passi com amb el tema d’educació que  
al final no hi va haver reunió, proposarem varis dies, parlarem amb la gent de Trànsit a veure quina 
disponibilitat tenen i llavors mirem de quedar amb vosaltres, amb tots els grups aquí presents i 
aclarim dubtes de tot això.
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Només per acabar, lo del mode electoral només en parleu vosaltres, no sé si es que us fa nosa el 
mode electoral o és una cosa negativa, jo entenc que el mode electoral com bé diu, bé com es diu 
alguna vegada les eleccions es guanyen a l’endemà de començar la nova legislatura, per tant  
mode electoral  fa  quatre  anys  que estem tots  en mode electoral,  per  lo tant  no hi  veig,  o  jo  
interpreto una lectura negativa del que dius tu no sé si ho interpreto, només dir-te això.

Ja que tots hem dit les nostres postures referent a aquest punt, passem a la votació.

Sra. Rosa Mª Buira, perdó, només una puntualització d’això de les eleccions i del mode electoral, 
convinc  amb tu  i  estem d’acord  en  que  les  eleccions  es  guanyen l’endemà de les  eleccions  
passades per tant, però les eleccions no només es guanyen perquè vulguem guanyar-les sinó que 
es guanyen per la feina que es fa i penso que si, que hem de, que la legislatura dura quatre anys i  
que s’ha de començar  a  treballar  des  de l’endemà mateix  d’aquest  inici,  no  de la campanya 
electoral de les votacions, l’endemà de les votacions s’ha de començar a treballar en positiu, el 
estar en mode electoral vol dir que treballem els últims mesos molt intensament i que potser hem 
passat molt temps sense fer aquest treball, nosaltres des de la nostra humil experiència pensem 
que és així.

Sr.  Ramon Cònsola, jo també voldria afegir  dos, una has dit  que ens reunirem, no tenim cap 
problema en reunir-nos, però si que quedi clar que nosaltres posposem aquest vot positiu a la  
nova legislatura ja.

Alcalde, Sr. Carles Palau, però la reunió la podem fer?

Sr. Ramon Cònsola, si la podem fer quan vulgueu.

Alcalde, Sr. Carles Palau, perquè pocs o molts algú repetirem la legislatura, amb una cadira o amb 
una altra es repetirà, per tant com més aviat tinguem la informació.

Sr. Ramon Cònsola, i lo altre de sensacions jo dono suport a la Rosa, la tenim, perquè això és com 
els perfums si un està constipat potser no ho sent, però normalment el qui té bon nas, depèn del 
perfum que es destapa, pot dir aquest és de roses o aquest és de clavells, i  la sensació que 
nosaltres tenim, a veure que això és lícit, per exemple jo recordo que el vostre grup es queixava 
que només fèiem que sortir a les fotos i que tot ho fèiem els últims tres mesos, això ho dèieu 
vosaltres, doncs nosaltres també tenim el dret, com vosaltres també teniu el dret, i poder fer d’anar 
a  això,  nosaltres  també tenim el  dret  de dir,  la  sensació  que  nosaltres  tenim és  aquesta,  la  
sensació com pot ser  una  urticària,  com pot  ser  un perfum, com pot  ser  una  altra cosa,  són 
sensacions.

Sr. Miquel Amorós, jo també voldria afegir que hi ha una diferència, almenys jo, has dit Rosa, no és 
el  moment,  la  legislatura  està  acabada,  per  l’equip  de  govern  la  legislatura  encara  no  està 
acabada, no sé que penseu la resta, però la legislatura està on està, vull  dir, no hi trobo cap 
problema en una cosa que si és positiva pel poble, perquè no la podem aprovar, sinó que hem de 
fer.

Sra. Rosa Mª Buira, estem al març i queda un mes i mig.

Sr.  Miquel  Amorós,  sí,  la  legislatura  està  acabada  pues,  si  tots  ho  creiem  això,  potser  que 
pleguem.

Sr.  Ramon Cònsola,  d’aquí  un  mes l’alcalde estarà en funcions  i  ha de vetllar  pel  poble,  ara 
vosaltres heu de vetllar pel poble, a veure tu, aquí ens presentes un projecte, a veure ara estem 
confonen el tocino amb la velocitat.
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Sr. Miquel  Amorós, jo no he dit  que la legislatura està acabada, el  comentari ha sortit  de tots 
vosaltres.

Sr. Ramon Cònsola, la legislatura està acabada per presentar projectes, entenem nosaltres, està 
acabada, és a dir, nosaltres lo que no podem fer és acceptar un projecte a quatre anys, estem 
hipotecant als que entraran, llavors dius els que hi hagi que facin, suposo que si ara tirem de la 
memòria vosaltres en uns  tempos com el  que estem ara quatre anys enrere dèieu mirarem i 
revisarem tots els convenis que s’han signat perquè no ens fiem dels convenis que heu signat, 
nosaltres no cal que revisem res, o deixem i quan hi serem, aquest ja no cal revisa’l, els que hi  
hagi llavors que ho firmin, només és aquesta.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo només un comentari, ara has tocat un tema que m’agrada, revisem 
els convenis, és cert que ho vam dir a les nostres intencions, però bàsicament per una senzilla raó  
se us va demanar una còpia del  conveni  del  Centre de Dia i  no la vau facilitar per  lo tant  si 
haguéssim pogut estudiar durant la campanya electoral, no hagués calgut revisar el conveni. Això 
estava en paper i està registrat.

Sr. Ramon Cònsola, em dona la sensació que anaven els tiros per un altre cantó, que després  
suposo que us va sortir el tiro per la culata, però bueno és igual.

Votacions

Es sotmet a votació la proposta d’acord de ple d’aprovació del conveni marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell  i  el  Servei  Català de Trànsit  en matèria de seguretat viària, i  
assistència tècnica a la redacció del Pla Local de Seguretat Viària de Bell-lloc d’Urgell; aquesta es  
rebutjada per majoria absoluta dels membres assistents de la corporació. 

Vots a favor: 

5 Grup Municipal de BM-AM, Alcalde, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. David Folguera, Sr. 
Miquel Amorós, 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 Mª Buira, Sra. Brigit  
Jubillar i Sr. Jaume Amorós.

TERCER.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2019-0050 DE DATA 5 DE MARÇ 
DE  2019    DE  SOL·LICITUD  D’AMPLIACIÓ  DEL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ 
INTERADMINISTRATIVA FORMALITZAT ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL,  AFERS 
SOCIALS  I  FAMÍLIES  DE  LA  GENERALITAT  DE  CATALUNYA  I  L’AJUNTAMENT  DE 
BELL-LLOC D’URGELL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA PER A 
GENT GRAN DEPENDENT “CENTRE DE SERVEIS SOCIALS DE BELL-LLOC D’URGELL” 

Donada la urgència i necessitat d’atendre els usuaris del servei del centre de dia els 365 dies de 
l’any  i  donat  que  en  l’aprovació  del  conveni  de  col·laboració  interadministrativa  entre  el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell  formalitzat en 
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data  febrer  de  2019  per  a  la  prestació  del  servei  d’acolliment  diürn  per  a  persones  grans  
dependents al “Centre de Serveis Socials de Bell-lloc d’Urgell” no preveia els 365 dies de l’any i és 
voluntat  d’aquest  ajuntament  atendre  tot  l’any  als  usuaris  del  servei,  és  considera  necessari 
ampliar la durada i en conseqüència el règim de facturació del conveni, i atenent les competències 
del Ple de l’Ajuntament en matèria d’aprovació de convenis de col·laboració interadministrativa de 
durada plurianual, es considera oportú ratificar la següent resolució: 

“DECRET D’ALCALDIA

Assumpte:  Sol·licitud d’ampliació del  conveni  pel  servei  social  especialitzat  de Centre de Dia  
formalitzat entre l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i la Generalitat de Catalunya  

ANTECEDENTS 
Considerant que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell és titular del servei social especialitzat de Centre  
de dia per a gent gran en l’àmbit de les seves competències municipals diferents de les pròpies i  
de les atribuïdes per delegació per la prestació del citat servei social especialitzat del centre de dia  
per a gent gran al municipi de Bell-lloc d’Urgell dins de la Cartera de Serveis Socials aprovada per  
la Generalitat de Catalunya. 

Considerant que, el Centre de Serveis Socials de Bell-lloc d’Urgell de titularitat pública està inscrit  
en  el  Registre  d’entitats,  Serveis  i  Establiments  Socials  de  la  Generalitat  de  Catalunya  amb  
número de registre S08744 i S08745 respectivament. Així mateix, el Centre de Serveis Socials de  
Bell-lloc d’Urgell presta el servei de centre de dia per a gent gran per una capacitat de 25 usuaris i  
el servei de menjador social amb una capacitat de 14 usuaris.   

Considerant que en data 6 de novembre de 2018 mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2018-0259 es  
va resoldre iniciar el procediment d’aprovació i formalització del conveni amb la Generalitat de  
Catalunya per la concessió de places de naturalesa pública a les entitats col·laboradores per la  
prestació del servei social especialitzat de Centre de Dia per a gent gran titularitat de l’Ajuntament  
de Bell-lloc d’Urgell i es va trametre la documentació obligatòria per a la sol·licitud de conveni al  
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Considerant  que en data 13 de febrer  de 2019 per acord de Ple de l’Ajuntament  de Bell-lloc  
d’Urgell es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i  
Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell per a la prestació del  
servei de centre de dia per a gent gran depenent "centre de serveis socials de Bell-lloc d'Urgell". 

Considerant que en data febrer de 2019 es va formalitzar mitjançant conveni amb la Generalitat de  
Catalunya  aquesta  relació  jurídica  d’acord  amb  la  normativa  en  matèria  contractual,  per  tal  
d’assignar les places concertades del  centre de dia  per  a gent gran de Bell-lloc d’Urgell  pels  
pròxims anys. 

Considerant que segons el citat conveni formalitzat, el règim econòmic de facturació està calculat  
per 260 dies a l’any i per 28,06 euros/dia, i el centre de dia de Bell-lloc d’Urgell està obert els 365  
dies  l’any,  i  el  mateix  conveni  preveu  que  es  podrà  modificar  per  raons  d’interès  públic  les  
característiques del servei concertat. 

FONAMENTS DE DRET

Atès que l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’entén per conveni de col·laboració tot  
aquell acord subjecte al dret públic, del que se’n deriven obligacions jurídiques directes per les  
parts.  Les  administracions  públiques  de  Catalunya  poden  subscriure  convenis  amb  altres  
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administracions públiques dins de l’àmbit de les competències respectives i per la consecució de  
finalitats d’interès comú;

Atès els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que  
regula la definició i tipus de convenis, la seva eficàcia, el contingut, el tràmit preceptiu per la seva  
subscripció,  l’extinció,  els efectes de resolució dels convenis i  la  seva remissió  al  Tribunal de  
Comptes;

De conformitat amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les  Bases de  
Règim Local i l’article 53.1.u) 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 

RESOLC: 

Primer.-  Sol·licitar l’ampliació del conveni aprovat i  formalitzat en data febrer de 2019  amb la  
Generalitat  de  Catalunya  per  la  concessió  de  places  de  naturalesa  pública  a  les  entitats  
col·laboradores per la prestació del servei social especialitzat de Centre de Dia per a gent gran  
titularitat de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en allò relatiu al règim de  dies ampliable a 365 dies.  

Segon.-  Notificar  aquest  decret  al  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la  
Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns. 

Tercer.- Ratificar aquest decret al pròxim Ple ordinari que es celebri.”

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament aprovar el següent ACORD: 

Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2019-0050 de data 5 de març de 2019,  relatiu a la 
sol·licitud  d’ampliació  del  conveni  de  col·laboració  interadministrativa  formalitzat  entre  el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Bell-lloc d’Urgell per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran dependent “Centre  
de serveis socials de Bell-lloc d’Urgell”. 

Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes oportuns. 

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Alcalde, Sr. Carles Palau, com recordareu al Ple passat es va aprovar aquest conveni amb la 
Generalitat de Catalunya pel que fa a les places concertades del Centre de Dia, aquestes places 
venien donades per un Decret firmat per la Consellera Bassa a l’octubre del 2017, just un o dos 
dies abans d’entrar a presó i el conveni es va fer en base a aquell conveni signat per la consellera,  
una vegada, mentre estàvem duent a terme l’aprovació del conveni ens vam donar compte de que 
només contemplava 260 dies, és a dir, es contemplava de dilluns a divendres durant tot l’any, en 
canvi el Centre de Dia de Bell-lloc està obert de dilluns a diumenge, que són els 365 dies, parlat 
amb  el  Departament  d’Afers  Socials  es  va  decidir  aprovar  el  conveni  tal  i  com  estava  fet  i 
automàticament iniciar aquesta modificació perquè era més ràpida aquesta via que no tirar enrere 
l’antic conveni, elaborar-lo de nou i tirar-lo endavant, i això és el que es va fer, al febrer es va  
aprovar aquell conveni de 260 dies, després per Decret d’alcaldia ja es va demanar la modificació  
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del conveni,  sumant aquest 105 ó 115 dies, i ara el que estem fent és la ratificació del decret  
d’aquest conveni perquè cobreixi tots els dies de l’any de dilluns a diumenge.

Sr. Antonio Rispa, ho trobo bé.

Sra. Rosa Mª Buira, nosaltres lo mateix com vam dir al Ple passat, pel nostre grup el Centre de 
serveis socials de Bell-lloc va ser, sempre hem considerat que és un servei bàsic i prioritari en 
aquest poble, per això ens vam esforçar moltíssim en poder-lo aconseguir i som conscients que 
cal continuar treballant perquè el centre vagi millorant amb totes les seves possibilitats i com no 
podria ser d’una altra manera creiem que des de l’Ajuntament li hem de donar tot el suport que faci  
falta, per tant cap inconvenient tot el contrari, tot el que es pugui fer millorar els seus serveis és 
treballar per la gent gran del nostre poble que mereixen tot el respecte i més a més, egoistament 
tots anem cap al camí de ser gent gran, uns arribarem més aviat i els altres arribareu més tard, 
però espero que tots hi puguem arribar i que tots puguem gaudir de les bones condicions en que 
estigui el Centre de serveis.

Votacions

Es sotmet a votació la ratificació del decret d’alcaldia núm. 2019-0050 de data 5 de març de 2019 
de  sol·licitud  d’ampliació  del  conveni  de  col·laboració  interadministrativa  formalitzat  entre  el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Bell-lloc d’Urgell per a la prestació del servei de Centre de Dia per a gent gran dependent “Centre 
de Serveis Socials de Bell-lloc d’Urgell”; aquesta s’aprova per unanimitat dels membres assistents 
de la corporació, 

Vots a favor: 

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

1 Grup Municipal de PPC, Sr. Antonio Rispa.

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

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

Atès que en l’anterior Ple  va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim d’aquests 
Decrets el 0026/2019.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0027/2019 fins al núm. 0063/2019 ambdós inclosos. 
S’adjunta annex.

ANNEX 
DECRETS 2019

DECRET NÚM. ASSUMPTE 
DECRET  2019 
2019-0027 Convocatòria sessió ordinària ple 2019/02
DECRET  2019 Atorgament targeta d'aparcament  (Exp. 77/2019)
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2019-0028
DECRET  2019 
2019-0029

Aprovació expedient contracte obres  pavimentació camí municipal (Exp. 
478/2018)

DECRET  2019 
2019-0030 Aprovació factures i reconeixement obligacions gener 2019
DECRET  2019 
2019-0031 llicència urbanística (Exp. 336/2018)
DECRET  2019 
2019-0032 Ordenació Pagaments mes de gener (Exp. TCF-2019-10)
DECRET  2019 
2019-0033 Convocatòria Junta de Govern Local (Exp. JGL/2019/2)
DECRET  2019 
2019-0034 Llicència Gossos potencialment perillosos (Exp. 434/2018)
DECRET  2019 
2019-0035 Aprovació Certificació d'obra 2 manteniment de camins (Exp. 263/2018)
DECRET  2019 
2019-0036 Expedient Baixa padró (Exp. 10/2019)
DECRET  2019 
2019-0037 Aprovació sol·licitud de DEA Diputació (Exp. 95/2019)
DECRET  2019 
2019-0038 Llicència gossos potencialment perillosos (Exp. 87/2019)
DECRET  2019 
2019-0039 Llicència gossos potencialment perillosos (Exp. 89/2019)
DECRET  2019 
2019-0040 Llicència gossos potencialment perillosos (Exp. 90/2019)
DECRET  2019 
2019-0041 Convocatòria Junta de Govern Local (Exp. JGL/2019/2))
DECRET  2019 
2019-0042

Aprovació compte justificatiu despeses carretes Reis 2019 (Exp. 
TCF-2019-13)

DECRET  2019 
2019-0043 Llicència gossos potencialment perillosos (Exp. 88/2019)
DECRET  2019 
2019-0044 Comunicació obres  (Exp. 18/2019)
DECRET  2019 
2019-0045 Comunicació obres  (Exp. 66/2019)
DECRET  2019 
2019-0046

Resolució contracte administratiu especial Bar Cultural proposta liquidació 
econòmica (Exp. 291/2018)

DECRET  2019 
2019-0047 Aprovació nòmines mes de febrer (Exp. 103/2019)
DECRET  2019 
2019-0048

Designació seguretat i salut i de la direcció facultativa de l’obra de 
pavimentació camí de Pelagalls (478/2018)

DECRET  2019 
2019-0049 Llicència urbanística (Exp. 70/2019)
DECRET  2019 
2019-0050 Addenda modificació conveni Centre de Dia (Exp. 375/2018)
DECRET  2019 
2019-0051 Contractació personal laboral temporal Llar d'Infants (Exp. 118/2019)
DECRET  2019 
2019-0052 Llicència alta a la xarxa aigua i clavegueram (Exp. 116/2019)
DECRET  2019 
2019-0053 Llicència urbanística (Exp. 129/2018)
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DECRET  2019 
2019-0054 Adjudicació contracte obres pavimentació camí de Pelagalls
DECRET  2019 
2019-0055

Aprovació definitiva Operació Jurídica Complementària PAU 16 
(Exp.484/2018)

DECRET  2019 
2019-0056 Pròrroga contractació personal laboral Llar d'infants (Exp. 118/2019)
DECRET  2019 
2019-0057 Llicència animals potencialment perillosos (Exp. 92/2019)
DECRET  2019 
2019-0058 Llicència animals potencialment perillosos (Exp. 91/2019)
DECRET  2019 
2019-0059 Delegació a un regidor per la celebració d'un matrimoni (127/2019)
DECRET  2019 
2019-0060 Pla pressupostari mig termini 2020-2022 (Exp. 130/2019)
DECRET  2019 
2019-0061 Canvi de data de sessió plenària ordinària (Exp. PLN/2019/3)
DECRET  2019 
2019-0062 Licitació Concurs explotació Bar La Cultural (96/2019)
DECRET  2019 
2019-0063

Aprovació factures i reconeixement obligacions febrer 2019 (Exp. 
TCF-2019-15)

Donar compte de l’ Acta de la Junta de Govern i dels acords adoptats de data: 15 de gener de  
2019. S’adjunta annex.

ANNEX JUNTES DE GOVERN

DATA ACORDS

15/1/2019 1.- Assabentat inici l’activitat destinada a l’elaboració, venda i consumició de 
pastisseria i pa, i bar, situada al C/ Josep Pane, 18 baixos del municipi de Bell-lloc 
d’Urgell promoguda per la Sra. EVA MIR MARIN  (Exp.164/2018)

(01/2019) 2.- Assabentat inici activitat venda la detall d’articles d'ús domèstic, situada al 
C/Pau Casals, 7 del municipi de Bell-lloc d'Urgell, promoguda per la Sra. Magali 
Reñé Flix, en representació de SOLVENT SOLUTIONS, SL  (Exp. 302/2017)

Debat

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sra. Brigit Jubillar, jo volia fer una pregunta, et volia fer una pregunta Miquel de la factura 008/019,  
Jordi Boadella per import de 1.101 euros, despeses de reis, ens la podràs fer arribar per escrit, si  
us plau?

Sr. Miquel Amorós, sí, jo crec que, tampoc no t’ho puc dir pel número de la factura, i la quantitat  
diria que és la instal·lació, a més vam tenir el tema del cobert del magatzem, llavors ens vam haver  
de desplaçar a un altre magatzem que vam arribar amb un tracte amb el propietari i llavors jo crec 
que deu ser la instal·lació de la llum, de la caixa que hi ha els interruptors, els endolls i la instal·lació  
de la llum i la desinstal·lació també, ja et buscarem la factura i te la farem arribar, però jo crec que 
és això.
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Sr. Miquel Campàs, després una pregunta, és que tenim una factura de garlandes nadalenques de 
Instal·lacions S. Garralon, SLU que s’han comprat més garlandes nadalenques o, perquè puja per 
un valor de 3.450 euros.

Alcalde, Sr. Carles Palau, aquesta factura té la faré arribar perquè estan annexats els dos albarans,  
aquesta factura s’ha de dividir en dues parts, una és reparació, és a dir, vam agafar les lluminàries  
que vau comprar vosaltres, suposo que les devíeu comprar vosaltres, no sé quan, perquè hi havia 
bastantes  de  mig  foses  i  el  que  vam  fer  és  respectant,  conservar  l’estructura  metàl·lica  van 
substituir el cablejat, les tires de LED, aquesta va ser una part, i l’altra part va ser lloguer d’algunes  
altres garlandes perquè no hi havia temps de reparar-les totes. Te faré arribar la factura.

Sr. Miquel Campàs, és a dir, eren dos factures?

Alcalde, Sr. Carles Palau, no, una factura i dins de la mateixa factura hi ha dos conceptes, no em 
voldria equivocar, no hi ha cap més factura del Garralon.

Sr. Miquel Campàs, no n’he vist cap, llavors clar si és una factura sola, amb dos conceptes,  li 
pregunto a la Secretària no hauria de ser diferent perquè ens passa dins dels 3.000 euros que 
estan en els pressupostos, no s’ha de fer dos conceptes diferents en dos factures.

Sra. Secretària Interventora, no, pot anar a la mateixa factura, diferenciats els conceptes, perquè és 
el mateix proveïdor. 

Sr. Miquel Campàs, per tant, haurien de ser dos factures.

Sra.  Secretària  Interventora,  no,  amb un  sola  factura,  tu  pots  desglossar  tots  els  detalls  dels 
conceptes  relacionats  amb el  servei,  tu  fas  un  contracte  menor  per  tot  el  servei  d’enllumenat  
d’aquest tema.

Sr. Miquel Campàs, però segons les bases d’execució del pressupost del 2018, el màxim són 3.005 
euros, no?

Sra. Secretària Interventora, per demanar tres pressupostos.

Sr. Miquel Campàs, sí, per quan passa de 3.000 euros la factura, i aquí passa de 3.000 euros la 
factura.

Sra. Secretària Interventora, però s’ha demanat un pressupost a un proveïdor amb les conceptes 
diferenciats.

Sr.  Miquel  Campàs,  però  la  factura  passa  de  3.000  euros,  pregunto,  per  tant  ha  de  ser  tres 
pressupostos, i els tenim els tres pressupostos, és el que jo pregunto, perquè si a mi em dius que  
tens dos conceptes i tens dos factures ho accepto, però en una factura per valor de més de 3.000 
euros ja no seria correcte, dic jo.

Alcalde, Sr. Carles Palau, la pregunta que si hi ha tres pressupostos, la resposta és no.

Sr. Miquel Campàs, no, però clar la factura no pot ser de més de 3.000 euros.

Alcalde, Sr. Carles Palau, sí, hi ha els conceptes diferenciats. 

Sr. Miquel Campàs, no, la suma total de la factura la pots encaixar per més de 3.000 euros sense 
tenir 3 pressupostos.
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Sra. Secretària Interventora, sí, lo que no pots anar és dividint en vàries factures, perquè és un  
servei amb varis conceptes diferents.

Sr. Miquel Campàs, pues no entenc, la veritat, no ho entenc; perquè si les bases d’execució diuen 
en  general  adquisicions  de  bens  i  serveis  i  la  resta  de  despeses  no  subjectes  al  procés  de 
contractació inclosos els subministraments, l’import de cada una de les factures no excedeix de 
3.005 euros.

Sr. Ramon Cònsola, lo correcte hagués sigut que hagués fet una factura de reparacions i una de  
compra, o de lloguer.

Sra. Secretària Interventora, no. Perquè s’ha d’agafar el CPV del contracte de serveis, si està dins  
del mateix CPV del contracte de serveis es pot fer la factura tota junta amb els diferents conceptes, 
perquè és el mateix proveïdor. Tu contractes el mateix proveïdor per un servei de CPV i si el CPV 
és aquell. Després una altra cosa es que faci lloguer o reparació o tot això, però és dins del mateix  
servei.

Sr. Miquel Campàs, dins el mateix servei, de la mateixa factura em refereixo, pot superar els 3.000 
euros.

Sra. Secretària Interventora, si és l’objecte del servei, que és el CPV.

Sr. Miquel Campàs, si, si és la suma.

Sra.  Secretària Interventora,  tu detalles  tots  els  conceptes  a la factura,  perquè  tu demanes el  
pressupost per tot aquest servei concret, et poden fer un servei amb diferents actuacions, sempre i 
quan sigui el mateix CPV, ara lo que diu l’Alcalde pues, els pressupostos són diferents.

Sr. Miquel Campàs, jo tenia entès que l’import total de la factura no podia excedir dels 3.005 euros.

Sra. Secretària Interventora, no. Pot excedir totes les factures, si pugen més de 3.000, sinó que 
faríem, estaríem fraccionant contractes i lo que no hem de buscar és fraccionament de contractes.

Sr.  Ramon  Cònsola,  però  aquest  senyor  no  en  té  cap  de  contracte.  Quin  contracte  estem 
fraccionant, és a dir.

Sra.  Secretària  Interventora,  no,  és  a  dir,  l’objectiu  que  es  busca  final  és  no  fraccionar  els  
contractes, és a dir, per no arribar a 3.000 euros, divideixes el servei aquest en reparacions i lloguer 
quan l’objecte és el CPV que és el mateix, pues estàs fraccionant un contracte, per evitar passar 
dels 3.000 euros i no haver de demanar pressupostos i aquest no és l’objectiu de la norma.

Sr. Ramon Cònsola, però la pregunta és, aquest no ha demanat pressupostos?

Sra. Secretària Interventora, això ho desconec.

Alcalde, Sr. Carles Palau, aquí no hi ha 3 pressupostos.

Sr. Ramon Cònsola, llavors vol dir que la norma no està ben complerta, és la pregunta que estava  
dient el Miquel, per tant algú aquí ha patinat.

Sr. Miquel Campàs, no ho entenc jo, perquè clar després aquí a més a més, aquí hem de tenir la  
instal·lació aquesta perquè no és la mateixa factura, hi ha una empresa que instal·la als carrers,  
llavors representa, m’imagino, no?
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Alcalde, Sr. Carles Palau, no. La instal·lació va en una altra factura, és un altre professional.

Sr. Miquel Campàs, doncs llavors, exacte, llavors una empresa lloga i una empresa repara sent la  
mateixa, crec que són dos conceptes diferents.

Sra. Secretària Interventora, s’hauria de buscar el CPV, això s’ha de buscar el CPV.

Sr. Miquel Campàs, tampoc no me’n recordo ara com és.

Sra. Secretària Interventora, anem per CPV.

Sr. Miquel Campàs, jo només volia que se m’aclarigués.

Alcalde, Sr. Carles Palau, ja demanarem la còpia de la factura i dels albarans.

Sr. Miquel Campàs, jo lo del Garralón ja ho entenc.

Sr. Ramon Cònsola, penso que últimament, el tema aquest de les contractacions està massa...

Sr. Miquel Campàs, jo només volia aclarir això perquè m’ha xocat que passés de 3.000 euros, 
entenen que una factura sola no podia ser, sinó que havien de ser màxim 3.005 euros amb 30 
cèntims concepte total de la factura, ara si a la factura es posen dos o més coses i la suma pot 
excedir, ho desconeixia.

Sra. Secretària Interventora, és el codi CPV i a més, per demanar els pressupostos és a partir dels 
3.000 euros.

Sr.  Miquel  Campàs,  sí,  és  clar,  però  és  que  estem  parlant  de  3.450  euros,  per  això  et  dic,  
senzillament, vale, gràcies.

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

CINQUÈ.- MOCIONS

No hi ha mocions.

SISÈ. PRECS I PREGUNTES

Sr. Miquel Campàs, si, en l’últim Ple li vaig preguntar sobre el contracte aquell de la jardineria que  
vostè em va dir que em contestaria, ho tinc per aquí.

Alcalde, Sr. Carles Palau, t’ho vaig enviar o no?

Sr. Miquel Campàs, sí. Jo li vaig preguntar si el projecte que pujava 3.985 euros i vostè em va dir  
que em contestaria si  tenia més de 3 pressupostos, que entenc  que és obligació o més d’un 
projecte, va dir que m’ho faria arribar, vostè em va dir, després de la pregunta que li vaig fer a la 
senyora secretària,  “desconec si en aquest cas es van demanar tres pressupostos”, com bé ara 
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ens ha repetit,  després em comenta ja et contesto al correu, al teu correu per escrit, no m’ha 
arribat.

Alcalde, Sr. Carles Palau, t’he facilitat el document, però no...

Sr. Miquel Campàs, em va dir aquell dia que em contestaria si sí, i si no.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no me’n recordava, sabia que t’havia d’enviar el document però no me’n 
recordava de la resta, no hi va haver tres pressupostos, tornant al tema que parlàvem ara, la  
factura és de menys de 3.000 euros.

Sr. Miquel Campàs, si hi havia tres pressupostos o tres projectes o algun projecte més?

Alcalde, Sr. Carles Palau, no. Hi ha aquest de Gestió del Món Rural i després el del Tossal, com es 
diu allò, de Gestió del Món Rural només hi ha aquest.

Sr. Miquel Campàs, ens el va donar, tant a l’Antonio com a mi en aquell moment. Després sobre la  
il·luminació de Can Gomà, també em va dir que em faria arribar tres pressupostos o tres projectes.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no t’ha arribat avui?

Sr. Miquel Campàs, si, si. 

Alcalde, Sr. Carles Palau, ah val.

Sr. Miquel Campàs, es que li explico, li faig una mica d’oratòria, fa 40 dies, el últim Ple el vam fer,  
jo li vaig demanar si tenia tres pressupostos o tres projectes, em va dir que si i fins avui que m’ho  
ha donat el senyor Ramon Cònsola no m’ha arribat, lògicament si després de 40 dies no m’ha 
pogut arribar abans malament anem, crec jo per poder-m’ho mirar, vostè em va dir concretament  
t’enviaré el projecte, els pressupostos i ara no et sé dir si és un informe, un correu electrònic del  
tècnic redactor, perquè al projecte fica canviar lluminàries d’un sector i de l’altre sector diu canviar  
la bombilla, i li repeteixo el que li vaig dir a l’últim Ple, vostès han canviat totes les lluminàries i 
nosaltres estem totalment desinformats i això vol dir per mi que vostès fan el que els hi dona la  
gana, i li dic perquè, perquè avui quan el senyor Ramon Cònsola m’ha donat els papers del canvi 
d’il·luminació,  tinc els  tres pressupostos aquí, que m’ha portat  dins el  sobre el  senyor Ramon 
Cònsola, de tres empreses, no direm els noms, una empresa d’aquí Bell-lloc amb data 09/10/2018 
amb el número 1372, entrat a registre de l’Ajuntament a les 8:30, l’altra empresa de Sunyer, la  
mateixa data 09/10/2018 amb número 1373, entrat a les 8:32, dos minuts de diferència que 
suposo que és lo que la secretària o auxiliar administrativa, ha d’estar per passar d’un pressupost  
a l’altre, perquè el tercer també és curiós que en data del mateix dia 09/10/2018, amb el número 
1374 i a les 8:33, jo suposo que els tres empresaris devien estar fent un cafè amb algun bar d’aquí 
a prop i aleshores.

Alcalde,  Sr. Carles Palau, no.

Sr. Miquel Campàs, no senyor alcalde un moment.

Alcalde, Sr. Carles Palau, senzillament me’ls van enviar per correu electrònic i els vaig registrar els 
tres alhora i me’ls van enviar en dies diferents, sinó mira les dates que estan fets els pressupostos  
no la data de registre.

Sr. Miquel Campàs, la data.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, i avui mateix he fet el mateix amb tres altres pressupostos i vaig fent 
així, me’ls envien per correu o me’ls donen en mà, i quan tinc els tres els entro els tres de patac.

Sr. David Folguera, això ho fem tots, els demanem per correu electrònic i quan els entreguem els  
entreguem tots, mirem que els tres pressupostos siguin correctes.

Sr. Miquel Campàs, el que dic que és curiós que si a mi m’arriba un pressupost i m’arriba avui,  
l’imprimiré avui i l’entraré avui, jo no crec que els tres pressupostos vostè els tingui i el mateix dia 
els entri els tres.

Alcalde, Sr. Carles Palau, si. M’arriben en dies diferents i quan tinc els tres els entro, perquè a lo 
millor algun d’aquests l’he hagut de renegociar, perquè l’he d’entrar dos vegades, entro el  que 
definitivament he negociat.

Sr. Miquel Campàs, no ho acabo d’entendre massa clar, però bueno, m’es igual, jo li comento que 
no estic massa d’acord en aquesta entrada dels tres pressupostos però vostè m’ha fet arribar avui  
a través del senyor Ramon Cònsola, li repeteixo, la memòria valorada que li vaig demanar de la 
substitució, jo li vaig demanar la nova, no la que ja tenia, en data 29/12/2017 vostè em va fer 
arribar la que ja tenia a l’altre Ple se’m va mullar una mica per aquí, però és que és curiós que avui  
em torna a arribar la mateixa. 

Alcalde, Sr. Carles Palau, és que és la única que hi ha.

Sr. Miquel Campàs, doncs llavors la meva pregunta i li torno a repetir la que li vaig fer a l’últim Ple,  
com és que s’ha canviat el projecte de que hi havia un tipus de lluminària i a un sector del carrer 
no hi era, només s’ha canviat les bombilles, i ara aquí hem diu que no es canvien i s’han canviat, 
llavors és la pregunta que li vaig dir, que si hi era al projecte, i vostè em va comentar que si, que 
s’havien canviat d’un sector i l’altre sector es diu canvi de bombilles perquè la persona que ho va 
redactar va dir que era pel mateix preu fer-ho tot, això és el que jo li vaig demanar i no tinc.

Alcalde, Sr. Carles Palau, et vaig dir que no me’n recordava si era un correu electrònic o era un  
informe, realment no va ser ni una cosa ni l’altra, va ser una trucada de telèfon parlada amb el 
tècnic redactor i li vaig dir, hi ha un dels tres que va ser el que va fer l’oferta més baixa que a hores  
d’ara des de que ha fet el pressupost fins ara que hem d’executar li surt al mateix preu la oferta  
que ens va fer i la que està feta a la memòria, que és substituir lluminàries a la meitat de la zona i 
a l’altra meitat només substituir la bombilla, pel mateix preu ens pot substituir totes les lluminàries i 
el tècnic redactor es va mostrar d’acord, perquè ell no era gaire partidari de substituir les bombilles 
i conservar la carcassa de la llum, perquè suposo que saps, i suposo que ho saps millor que jo. 
Les bombilles velles emeten la calor cap a un altre cantó i  les de LED cap a un altre cantó i 
s’utilitzes carcasses velles amb bombilles LED a vegades no acaben de casar gaire bé.

Sr. Miquel Campàs, val, però la lluminària, ja que no ho he pogut mirar, és la mateixa que hem 
ficat, no?

Alcalde, Sr. Carles Palau, no, és un tipus aquesta o similar, la que es va ficar i va estar d’acord el 
tècnic, inclús es va provar dos o tres models perquè, per, aquesta no sé si és aquest model que hi 
ha a la memòria, però un dels models que vam provar sortia massa de la acera i hi havia el perill  
que si passava un camió o un tractor massa prop se l’endugués. Aquesta no se si sortirà de la 
acera, la que no surt és la que hem acabat posant.

Sr. Miquel Campàs, si a la memòria tinc una cosa i després se n’acaba fent una altra, representa 
que a l’Ajuntament no queda constància del que s’ha fet, sinó és a través d’una factura, clar jo crec 
que és millor aquests canvis fer-los en un annex i que quedessin a la memòria.
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Alcalde, Sr. Carles Palau, bueno, però queda tot en el mateix expedient, trobarem la factura, lo que 
s’ha fet realment i lo que surt a la memòria.

Sr. Miquel Campàs, a veure quan es busca la memòria, es busca la memòria, no es busca la 
factura, perquè jo em basaré amb això, no m’aniré a mirar, si vull mirar d’aquí uns anys, em basaré 
amb això, llavors veuré aquesta lluminària que hi ha aquí marcada i és completament diferent a la 
que hi ha posada.

Alcalde, Sr. Carles Palau, però la lluminària, et recordo que a la memòria fica aquesta lluminària o 
similar, per tant no tens perquè, no tens l’obligatorietat de fer anar la mateixa lluminària que a la 
memòria. Tu marques unes característiques de la lluminària, i els models estètics.

Sra. Rosa Mª Buira, jo li volia fer una pregunta, un comentari a la regidora de Cultura ja que l’altre 
dia ens vam enviar un WhatsApp, ja que vam dir parlarem al Ple, ho podem fer públicament, que 
ningú pensi que estem aquí confabulant res estrany. Estem d’acord que la revista sembla que no 
es  pot  publicar  en aquests moments,  perquè estem en campanya electoral  oficialment,  doncs 
lògicament nosaltres retirem l’escrit que vam posar, perquè lògicament al moment que es publiqui 
la revista no té cap sentit, es preveu quan es podrà publicar aquesta revista o no sé sap.

Sra. Nadir Castells, tenim la intenció que sigui l’endemà.

Sra. Rosa Mª Buira, l’endemà de?

Alcalde, Sr. Carles Palau, de les municipals.

Sra. Nadir Castells, sí, sí. 

Alcalde, Sr. Carles Palau, tal i com vam contestar a un escrit del grup del PPC, la idea era, perdò 
per ficar-me al mig, la idea era repartir-la abans del 30 de març, data límit, perquè a l’abril ja es  
començava amb la convocatòria de les municipals però al sortir-nos les estatals pel mig ens han 
desquadrat el tema, per tant, lo que si farem és continuar amb l’elaboració, maquetació i edició.

Sra. Nadir Castells, ara ja està maquetant-se.

Alcalde, Sr. Carles Palau, es farà, es guardarà i l’endemà, qui diu l’endemà, la setmana següent de 
les eleccions municipals es repartirà.

Sra. Rosa Mª Buira, llavors a nosaltres ens respectareu el que puguem presentar l’escrit lo més  
cap allà possible, perquè en funció del que hagi passat el 26, doncs haurem d’escriure o una cosa  
o una altra.

Sra. Nadir Castells, de la revista que diguéssim està feta ja, la té la que maqueta i l’únic que s’ha 
de variar és el text, la resta està tot maquetant-se.

Sra.  Rosa  Mª  Buira,  el  text  que  vam posar,  lògicament  no tindria  cap sentit  l’endemà de les  
eleccions.

Sra. Nadir Castells, la revista ja està feta, la té la que maqueta, i se li va frenar per això, això 
d’aquí no ho incorporis, perquè clar no tenia sentit, per això us ho vaig comentar, no té sentit, si 
voleu canviar o algo, si em dieu espera a aquest dia per imprimir, perquè es necessita un període 
per imprimir-ho tot, la intenció és publicar-la després de les eleccions, durant la setmana aquella, 
però clar  ja hauria  d’estar  imprès llavors, del  text  que s’ha de fer,  el  tipus de text,  és  el  que 
pensàvem quin tipus de text posem sense saber el que passarà després, aquesta és la incògnita.
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Sra. Rosa Mª Buira, potser és una proposta una mica agosarada, enviar una revista la setmana 
següent  a  les  eleccions  en  aquests  moments,  perquè  si  estem dubtant  del  text  que  heu  de 
presentar  vosaltres o que heu d’escriure,  nosaltres lògicament  també estem dubtant  del  text  i  
m’imagino que el PP també està dubtant de que és el que hi ha de posar, en aquests moments no 
us en donarem cap de text.

Sr. David Folguera, al final sap greu, però les associacions o la gent que col·labora a la revista vol  
que surti.

Sra. Nadir Castells, a part, quan jo parlo amb les associacions els hi dono un temps límit.

Alcalde, Sr. Carles Palau, perdó se m’acaba d’ocórrer una cosa, podem fer, no ho sé, discutim-ho.

Sra. Brigit Jubillar, dos textos.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no dos textos, imprimim la revista sense la pàgina que destinàvem als  
grups municipals i el dilluns, dimarts després de les eleccions fem un text cada un, l’imprimim amb 
un full apart i l’encartem dins a la revista.

Sr. Ramon Cònsola, o sinó publiqueu la revista i no cal ficar el text dels grups municipals.

Sr. David Folguera, penso que no ve d’una setmana de repartir-la, que si és dilluns o dimarts no 
passa res.

Sr. Ramon Cònsola, lo que no queda bonic és felicitar Sant Josep per Nadal, si un que es diu 
Josep el  felicites per  Nadal,  potser  porta sis mesos de plaç,  llavors a veure segons quin text 
fiquem, inclús la imatge pels que trèieu la revisa, aquesta l’han guardat al calaix i ara l’han tret, els  
texts seran, igual quadren però igual estant fora de mida, no fica text ningú i ja està i s’ha acabat, i  
la trèieu a l’endemà.

Sra. Rosa Mª Buira, per respecte a les associacions penso que, si el que voleu realment és això, 
respectar la feina que han fet les associacions, doncs respectem-la i passem de la part política de 
la revista ni uns ni els altres, perquè total el dia de les eleccions la revista no farà decidir res, 
l’endemà de les eleccions per tant, podem passar d’aquesta part.

Alcalde, Sr. Carles Palau, entesos.

Sra. Nadir Castells, si us sembla bé llavors, retirem els textos.

Sr. David Folguera, fiquem un text que no està escrit pel que sigui.

Sra. Rosa Mª Buira, desitgem un bon estiu, i ja està.

Sr. Ramon Cònsola, jo tinc vàries preguntes, però m’agradaria preguntar-te i que contestessis.

Alcalde, Sr. Carles Palau, val.

Sr. Ramon Cònsola, el primer és el tema del camí aquest de la Via Férrea, que portem quatre 
mesos amb el camí, o tres mesos i pico, penso que sembla l’obra de la Sagrada Família, no sé,  
perquè jo cada matí, vaig a portar la meva mare al centre, pobra dona, i cada mati em repeteix les 
mateixes paraules, abans amb una aixada i una pala ho arreglaven i ara fa quatre mesos que està 
així, la pregunta és com és que s’ha tardat tant temps, perquè si no tinc mal entès, la Col·lectivitat  
de Regants, que també els hi vaig preguntar, que són els que van fer la feina més feixuga fa un 
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mes o un mes i escaig que van acabar i l’Ajuntament que ha de ficar el formigó ha tardat dos o tres 
mesos i encara estem amb el carrer tallat.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no crec que siguin dos o tres mesos, però si.

Sr. Ramon Cònsola, des del gener.

Alcalde, Sr. Carles Palau, s’havia de coordinar, que tampoc no és molta, però bueno, Aqualia havia 
de solucionar un problema amb la tuberia d’aigua que passa justament per allí sota de la via del  
tren, que entra a Cal Prades, i després trenca cap al camí Vell de Bellvís, s’havia de solucionar  
allò, havíem de parlar amb els propietaris de Cal Prades i al final s’ha optat per tallar, s’ha ficat  
primer de tot una clau de pas, perquè només hi havia una clau de pas al cantó de l’estació i al  
cantó del Prades no hi havia, per tant si algun dia hi havia un rebentón sota la via del tren podíem 
tenir un problema, per tant s’ha ficat una clau de pas i després Aqualia estan en converses amb la 
família a veure com els hi donen aigua, havia l’opció de portar tota la tuberia a fora al carrer, 
perquè els hi passa per dins a casa, Aqualia havia tingut que substituir un tram de tuberia que 
passa tocant a la casa perquè els hi estava fent humitats, amb això han tardat uns dies. 

L’altra és, instal·larem punts de llum, aprofitant que en aquell tros de carrer no hi havia cap farola 
ni cap punt d’il·luminació i també amb converses amb la família ens han autoritzat, no a posar  
faroles,  perquè  la  farola  l’haurien  de  ficar  dins  el  jardí  de  casa  seva  i  no  ens  han  deixat,  i  
intentarem ficar algun punt de llum ja sigui a la façana o a baix a terra per donar il·luminació en 
aquest tram.

Això ha sigut una cosa que ens ha endarrerit una miqueta, no tot el retard és culpa d’aquestes 
dues obres, ja t’ho dic jo, però ara ja ho tenim asfaltat.

Sr. Ramon Cònsola, no ho sé, però ja et dic, políticament a nosaltres de conya, ojalà durés més, 
perquè clar la eficàcia de l’equip de govern, allí ha quedat plasmada, no ho dic jo, ho deia la gent,  
jo també entenc, lo tema de l’aigua, que vols que et diga, tampoc no hi havia per tant, total pel  
tema de l’aigua entenc que es podia solucionar abans, amb el tema de les lluminàries, bueno, jo 
aquí discrepo una mica, perquè nosaltres ja vam muntar les altres i penso que allí si munteu algo,  
pues durarà com un caramel a la porta del col·legi, que no dura gran cosa, perquè avui amb les 
màquines que hi ha, se les carregaran.

Alcalde, Sr. Carles Palau, la idea és que la lluminària no surti més que els pilars de la paret.

Sr. Ramon Cònsola, bueno ja veurem, millor, millor, jo he de dir que ja veurem, però bueno, per 
això no es va muntar el tema aquest.

El Sr. Ramon Cònsola continua amb una pregunta, veig que heu tirat formigó, el formigó suposo 
que s’hauran fet ... 

Alcalde, Sr. Carles Palau, ho porta el tècnic del Consell Comarcal, no sé si és l’arquitecte tècnic.

Sr. Ramon Cònsola, camí Pelagalls, sembla que al final també, després de no sé quan, un any i  
pico al final sembla... 

Alcalde, Sr. Carles Palau, quan ho vam aprovar. Ho vam aprovar al final d’any.

Sr. Ramon Cònsola, i una mica més i no l’aprovem, perquè nosaltres les converses les vam fer al  
març de l’any passat, vam presentar les nostres bases, clar per aprovar o no aprovar, això ho has 
de dir tu, quan s’aprova i quan no s’aprova una cosa.

21



Alcalde, Sr. Carles Palau, si no s’arriba a un acord amb la resta de grups...

Sr. Ramon Cònsola, l’acord deu fer casi un any que vam arribar a un acord, casi un any, a partir  
d’aquí  has tingut  un any per  aprovar o per no aprovar, al final  si, sembla que com “habemus 
papam” el fum, fumata blanca, llavors es suposa que hi haurà hagut més d’una empresa, veig que 
s’ho ha quedat una TECNOLOGIA DE FIRMES SA, es pot saber quines altres han concursat?

Alcalde, Sr. Carles Palau, no surt al decret d’atorgament?

Sr. Ramon Cònsola, no.

Alcalde, Sr. Carles Palau, a veure, de memòria, i potser em deixo alguna, una que no sé el nom 
perquè no és de la zona, crec que SORIGUÉ, crec que ÀRIDS ROMÀ i podria ser ROMERO 
POLO, però bé, us donarem la informació que vulgueu al respecte, ja us ho passarem per escrit,  
perquè hi ha una que el nom al no ser de la zona no el tinc present.

Sr. Ramon Cònsola, bé, aquesta tampoc no és de la zona, aquesta és de Madrid.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no, aquesta és de Reus.

Sr. Ramon Cònsola, aquesta és de Madrid i té una seu a Valls, és de Madrid, és madrilenya. Et dic 
això, perquè mentre m’estava mirant això, després faré un comentari referent a aquesta empresa, 
pensava amb el David, i em vaig fer un fart de riure, perquè dic aquí sempre estem amb el tema de 
la independència, i ara resulta que els calers de la Generalitat faran cap a Madrid.

Alcalde, Sr. Carles Palau, o a Valls.

Sr. Ramon Cònsola, no, a Valls difícil perquè és una seu, aniran a Madrid, vull dir això és igual que 
Telefònica, tots els cotxes que corren de Telefònica aquí  a Catalunya, l’impost de circulació el 
paguen a Madrid, tots, els calers van allà, o butano o qualsevol, els calers faran cap allà, aquí tant  
insistir i al final en comptes de repartir els calers per les empreses de per aquí que seria lo normal,  
bueno pues a Madrid, no em diguis. Una cosa he vist que al Decret, i aquesta gent veig que s’han 
ajustat molt, enhorabona per les negociacions perquè s’han ajustat i a damunt fan les millores.

Alcalde, Sr. Carles Palau, no hi ha hagut cap negociació. Han sigut amb sobre tancat, i electrònic.

Sr.  Ramon  Cònsola,  bé,  s’ha  d’avisar  a  aquesta  gent,  llavors  s’haurà  d’estar  al  tant,  perquè 
aquesta gent compleixin amb lo que fica aquí, que després no surti pels tribunals i la cosa surti  
rana i no es pugui inaugurar el camí, però tot i amb això, al final hem d’estar contents, doncs 
fumata blanca.

Alcalde,  Sr.  Carles Palau,  relatiu a això que la empresa és  de Madrid,  Aqualia també és  del 
Florentino Pérez, a més estem en un món europeu que pot venir qualsevol empresa europea i 
presentar-se a la licitació.

Sr. Ramon Cònsola, jo no discuteixo, jo només dic.

Alcalde,  Sr.  Carles Palau,  que a mi  m’agradaria  donar  negoci  als  de la zona,  als  del  territori 
sempre, quan em truca un comercial de Madrid i tal li dono la mateixa resposta, no és res polític jo 
vull  donar negoci al territori  no a gent de fora, però en qüestions de licitacions ja saps tu com 
funciona perfectament de que el que fa la millor oferta se l’emporta.

Sr. Ramon Cònsola, però jo amb això suposo que puc fer una mica de broma, no. A veure em va 
xocar que vols que et diga, és una empresa de Madrid, em xoca, és una subvenció que la rebem 
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de la Generalitat i anirà cap allà, si és cert, no ho sé potser això també s’hauria de vetllar, potser 
s’hauria de mirar que les empreses del territori, que també et dic, vist el projecte que era ajustat, 
perquè el projecte era molt ajustat i vam fer un complement per fer les millores, aquesta gent són 
valents, s’ha ajustat, molt, molt. Per tant, es suposa que estarem al damunt, o estareu damunt i el  
tècnic  del  Consell  Comarcal  que vigili,  que controli  bé,  l’asfalt,  el  recebo i  tot  el  demés,  que 
compleixin les condicions.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo només una cosa, perquè tu amb això tens més experiència que jo,  
com ho fas per poder afavorir a les empreses de la zona, potser no m’he expressat bé.

Sr. Ramon Cònsola, no, perquè ara es podria mal interpretar, ja em van portar a Fiscalia amb una 
mala interpretació, i no vull tornar a anar-hi. 

Alcalde, Sr. Carles Palau, m’he expressat malament, i et demano disculpes si t’he ofès. En aquest 
sentit quan fas una licitació amb sobre tancat i tot.

Sr. Ramon Cònsola, jo crec que no ho hauríem de fer els ajuntaments, les regles de joc haurien de 
venir des de dalt.

Alcalde, Sr. Carles Palau, amb això estic d’acord.

Sr. Ramon Cònsola, els ajuntaments no podem fer res. A veure, la secretària està acotada amb les  
normatives que hi ha, per descomptat i estem jugant, i segons quin import ho ha de publicar fins a  
Europa i et poden venir qualsevol empresa del món mundial, però bueno lo que jo entenc que si 
les empreses que generen riquesa aquí a la zona, que treballen aquí, paguen els impostos aquí. 
Mira això és el mateix que ens passa a nosaltres amb les pomes, això em fa gràcia el tema de la 
independència, et vols creure que els catalans no mengen pomes catalanes, són totes gavatxes 
les que mengen.

Alcalde, Sr. Carles Palau, jo sí. 

Sr. Ramon Cònsola, jo també.

Sr. David Folguera, del Poal.

Sr. Ramon Cònsola, dels pocs, tots a Barcelona el 95 % de les pomes gavatxes, vull dir, ara tu ves  
a França i fes-ho al revés, tu fes-ho que t’ho explicaran, per tant llavors no entenc, això és com 
ara, ens van dir el món està obert i pot venir tothom amb el producte; sí, d’acord, això amb una 
reunió ho vaig dir, jo estic d’acord en jugar en un món mundialitzat però tots amb les mateixes 
cartes, a pagar els mateixos salaris, a pagar la mateixa seguretat social i a tenir el mateixos, com 
nosaltres ara tenim, problemes de fitosanitaris, doncs a jugar amb els fitosanitaris, que tu te’n vas 
al Marroc o a tots aquests països del pol sud, i poden tirar qualsevol producte, perquè ells no 
tenen el conveni.

Alcalde,  Sr. Carles Palau, perdona, seguint amb el que dius tu, a la meva feina que hi ha una 
empresa que cuina, és una empresa que cuina pels, no sé si fa no sé quants menús, per tres 
torns, i és una empresa de la Generalitat la major part que donen fruita, la Marlene és aquesta, 
moltes  vegades està  venint  aquesta fruita,  i  és  de la  Generalitat  aquesta empresa,  no és  un 
càtering contractat.

Sr. Ramon Cònsola, i el 95 % de les mongetes verdes que ens mengem tots són marroquines i fica 
envasado en Espanya.

Alcalde, Sr. Carles Palau, la trampa és fàcil.
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Sr. Ramon Cònsola, ara estaríem discutint. Continuo, pregunta al David, l’altre dia ens vau passar 
això, i em va xocar el tema de l’herbicida perquè aquí, que és l’herbicida que ara utilitzareu, aquí el  
Glifosat i el 2 4 D, jo penso que és més perillós el 2 4 D que el Glifosat.

Sr. David Folguera, quan ens van presentar això ja els hi vam discutir.

Sr. Ramon Cònsola, jo crec que heu utilitzat producte d’aquest, crec.

Sr. David Folguera, això t’ho hauria de dir el Carles que és el que... 

Sr. Ramon Cònsola, jo crec que s’ha utilitzat producte, de la manera que estan reaccionant les 
herbes. El Glifosat tindrem els més o menys, aquí hi ha una guerra comercial, però el 2 4 D és molt 
volàtil, això és un herbicida hormonal de fulla ampla i ataca més a les persones aquest que l’altre, i  
ha d’estar en espais oberts, el 2 4 D si no es fiquen additius perquè no sigui tant pesant, per a que  
sigui més pesant pot comportar problemes, per tant, jo penso que aquests tractaments que teniu 
aquí, vosaltres que vau ficar el tema del vinagre com a bandera, és la nit i el dia.

Alcalde, Sr. Carles Palau, això és una oferta que ens va fer el redactor i també li vam dir que amb  
aquests productes no faríem, que ens donés altre opcions.

Sr. Ramon Cònsola, i aquest redactor és el que va costar...

Sr. Miquel Campàs, 3.400 euros? 

Alcalde, Sr. Carles Palau, no.

Sr. Miquel Campàs, 2.900 euros, perdó.

Alcalde, Sr. Carles Palau, això és igual que els tractaments de coure, però bueno.

Sr. Miquel Campàs, seguint amb això quan tingueu els nous tractaments, ens els feu arribar.

Sr. Ramon Cònsola, em passeu els productes que heu emprat.

Sr.  Miquel  Campàs,  de  la  mateixa  manera  del  camí  de  Pelagalls,  com  ha  dit  el  Ramon,  el 
seguiment  dels  tècnics  del  Consell  Comarcal,  suposo que vigilaran l’obra,  ens  passareu quan 
tingueu els informes, les proves de tot el material més que res per...

Alcalde, Sr. Carles Palau, tota la informació tècnica del Consell Comarcal us la farem arribar.

Sra.  Rosa Mª Buira,  tornant  al  tema dels herbicides,  ara teòricament  aquesta empresa ha fet 
aquest informe que recomana que s’haurien de fer aquests tractaments.

Sr. David Folguera, una proposta.

Sra. Rosa Mª Buira, proposa això, suposo que ja ha cobrat per fer tota aquesta proposta de tot  
això, vosaltres vau discutir, dius que no ho faríeu, i com ha quedat això ara que passarà? 

Alcalde, Sr. Carles Palau, se’ls hi ha dit que ens proposin altres productes en comptes d’aquest.

Sra. Rosa Mª Buira, entrarà en la mateixa factura o...
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Sr. David Folguera, si no recordo malament, ficava herbicida o algo així, ho vam discutir en una 
reunió, nosaltres ja els hi vam dir que l’herbicida a dins al poble no l’utilitzaríem i al final jo vaig 
apostar per feines manuals amb unes hores i tal i al final crec que van portar uns productes que 
s’utilitzen ara que no són tant agressius i es va quedar.

Sr. Ramon Cònsola, llavors que heu fet, heu barrejat la mescla, jo tinc el meu dubte, heu utilitzar 2  
4  D  segur,  perquè  de  la  manera  que  s’arruguen  les  fulles,  heu  utilitzat  herbicides  de 
pre-emergència que és al terra i falta veure si el Glisofat s’ha utilitzat, perquè ja sortirà, ja s’anirà 
mirant la fulla, sobre la marxa es veurà.

Alcalde, Sr. Carles Palau, el Glisofat ja et dic que no.

Sr. Ramon Cònsola, ja et dic que sobre la marxa ja es veurà.

El Sr. Ramon Cònsola continua, bé i ara per mí, l’últim punt, senyor Alcalde, al Ple passat del dia 
13 de febrer vostè va fer aquí un comentari que entenc que no va dir la veritat, i el qui no diu la 
veritat menteix, i el que menteix se li ha de dir que és un embustero, i ara li llegiré lo que hi ha. El  
senyor Carles Palau, pel que fa al tema dels rebuts, estem parlant del famós rebut, impagament 
bé, això és el que està allí ficat textualment, no és que el declarem morós, senzillament s’informa 
de que el banc ens ha retornat el rebut, aquella carta l’únic que diu és que s’informa que se’ns ha  
retornat el rebut i agrairíem que fessin el pagament, i no es fa per només un dia, la carta com a 
mínim han passat quinze dies, perquè quan el banc informa a l’Ajuntament, el que ha hagut és 
aquest problema. Això és el que hi diu. Jo li vull ensenyar el certificat del banc que va ser un error 
del banc, a un dia, per tant vostè no va dir la veritat, si vostè reconeix que es va equivocar i dona 
un pas enrere jo retiraré lo d’embuster, si vostè continua dient el mateix, li mantindré la paraula 
embustero. I ara li faré l’explicació. El dia 8 l’Ajuntament emet el rebut, el dia 11 el rep el banc, per 
un error, la màquina l’anul·la, el 12 i el 13 eren dissabte i diumenge, per tant ningú diu res, el dia  
14 el meu fill se’n dona compte, perquè cada dia mirem els extractes del banc, i el  dia 15 es 
persona aquí a l’Ajuntament, i ja li entreguen la carta en mà, dient que no havia pagat, un dia  
efectiu, no quinze com diu vostè, un i aquí hi ha el certificat, que demà li presentarà ell. Si vostè  
diu que el registre pel que es veu tampoc no compta massa perquè la gent no s’ho mira, però 
entenc que el meu fill li entrarà perquè si algú ho mira que sàpiga que l’Alcalde no va dir la veritat. 
Llavors el meu fill el dia 14 quan se li entrega la carta, fa un escrit i diu que per un error bancari es 
retorna el dia 12 el rebut corresponent al mes de gener del servei municipal de la Llar d’Infants 
domiciliat al mateix número de compte que les mensualitats anteriors, un cop detectat l’error ens 
personem a l’Ajuntament avui dia 15 per esmenar-lo i se’ns fa una carta certificada de l’alcaldia,  
demanant el  pagament. Tenint  en compte que ha estat una errada bancària i  que tan sòls ha 
transcorregut un dia, això li va entrar el meu fill a l’Ajuntament. Vostè això ho va negar aquell dia,  
que va dir que eren quinze, per tant ara tinc el certificat aquest. Continuant mentin. El meu fill el  
problema que té, penso jo, que no es diu ni Palau, no es diu ni Folguera, no es diu Castells, sinó 
que es diu Cònsola, segurament que si hagués sigut algun d’aquest se li hagués trucat per telèfon,  
segur, em jugaria la mà dreta i no la perdria, segur que s’hagués trucat per telèfon i haguessin dit,  
hi ha aquesta incidència, vigila el que passa, i no se li envia una carta; i no és pel fet que se li  
envia una carta al meu fill, ja li vaig dir l’altre dia, és per l’efecte, vostè pensa que per un dia s’ha 
d’enviar una carta, perquè no ha pagat una persona, home jo crec, el que passa és que aquí, 
entenc com sempre, pues no sé perquè amb alguns doncs se’ls hi agafa mania, i aquests alguns 
doncs dèiem ser nosaltres. Jo li torno a repetir ha mentit, i mentre vostè no re capaciti i doni un pas  
enrere li he de dir que és un embustero, si vostè diu  m’he equivocat, dono un pas enrere, és cert  
això, jo retiraré sóc un cavaller, però mentre no sigui així no penso retirar-ho perquè aquí s’ha 
mentit i s’ha fet una embusteria fatal.

Jo crec que aquí  lo de la mentida s’ha instal·lat,  ja  es  va instal·lar  a  la precampanya,  se va 
instal·lar  durant  la  campanya,  se  va  instal·lar  durant  els  anys  que  van  venir  després  de  la 
campanya mentre vostès van estar a l’alcaldia, jo el que els encoratjo un altre tomb, ja que ens 
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tornem a presentar  tots,  és  que torneu  a agafar  la  mateixa seguidilla,  instal·leu-se en aquest 
modus, és a dir, continueu tirant porqueria al Cònsola, continueu dient mentides del Cònsola i que 
si entra el Cònsola a l’Ajuntament serà un dictador, servirà per robar, etc, etc, etc. Us animo a que  
feu aquestes cosetes. Gràcies.

Alcalde, Sr. Carles Palau, gràcies pel comentari. Precisament m’agrada que hagis tret el tema, 
perquè l’anava a treure jo ara mateix, t’he de donar la raó en una cosa, en que l’altre dia vaig dir  
coses que no eren certes, i senzillament perquè no tenia la informació suficient, resulta que els  
rebuts no es passen el dia 1, sinó que es passen a partir del dia 5, això és una cosa que ja es va  
acordar al seu temps.

Sr. Ramon Cònsola, el dia 8.

Alcalde, Sr. Carles Palau, perdó, a partir del dia 5, no sé concretament quin, el 8 perfecte, el que 
genera la casuística que has dit tu, 8, es retorna el 9, cap de setmana i la carta s’acaba fent, jo  
l’únic que em vaig fixar en aquesta història és que la carta va sortir el dia 15, 14 ó 15, per això vaig 
parlar en tot moment que eren quinze dies. I és mentida, em vaig equivocar dis-ho com vulguis, la 
carta va sortir l’endemà de que el banc ens va avisar de que s’havia retornat el rebut, i amb això es  
cert no m’equivoco. El que també és cert, és que tal com consta a l’acta que hem aprovat avui, és 
que  per  exemple  tu  vas  dir  que,  al  Ple  passat,  “si  estem dient  que  una  persona  per  raons 
econòmiques se l’ha de respectar, el que no està bé, és que per un dia que no pagui li foten la  
carta als morros, ja no l’estem respectant, quan el nostre sistema era que si no pagava, se li  
donava un temps de termini, se l’advertia i se li feia pujar aquí a parlar amb l’Alcalde o amb la  
regidora en concret,  i  si aquella persona tenia problemes econòmics se li  intentava arreglar o  
facilitar-li el pagament, o s’analitzava si al final ho podia pagar aquella persona, quan explicava  
realment el que li estava passant, per tant entenc que per un cantó estem venent un producte,  
però per l’altre cantó passem a fals, així ras i pla, perquè no s’entén quan tu expliques a la gent  
que per un dia de pagament et fotin la carta als morros, això no ho fan enlloc, però aquí a Bell-lloc  
pel que es veu s’ha canviat el sistema”.

El Sr. Alcalde continua, tu afirmaves que hem canviat el sistema, més endavant el regidor Miquel  
Campàs, també diu  “vull dir que una de dos, i dic una, dos per aquell tema que es parlava de  
aquesta carta per un dia d’impagament, m’agradaria explicar que nosaltres, el nostre equip de  
govern, quan hi érem, d’impagaments d’aquests hi havia hagut molts i no havíem arribat mai, mai,  
i no d’un dia ni de dos, gairebé d’uns mesos, uns altres temes, com rebuts d’aquests tipus o inclús  
d’aigua, o d’uns altres aspectes, maneres de rebuts que no podien pagar o se’ls hi havia passat el  
pago, pues el que fèiem és el que diu el Ramon, els cridaven, parlant-hi, senzillament parlant-hi, i  
es comprometien i així ho feien el temps que ens deien executaven el pago, però mai, mai, sent un  
poble que demà ens trobem pel carrer havíem fet una carta d’aquestes, per un motiu, com diu el  
Ramon que queda registrada.”

És a dir, el Ramon manifestes que nosaltres havíem canviat el sistema, i el Miquel que mai havíeu 
fet una carta d’aquestes, i el que us alterava molt és que quedava registrat que una persona se 
l’informés que se li havia retornat un rebut. Doncs només us ho dic com exemple, hi ha una carta 
firmada el 7 d’octubre del 2014, firmada pel senyor Cònsola, declarant morós a una persona de la 
Llar d’Infants, i aquí un altre exemple el 16 de març de 2015, una carta declarant morós a una 
persona per impagament de la Llar d’Infants, per tant, no sé qui és l’embustero, o és el que com a 
vegades dieu que no teniu gaire memòria per recordar-vos del Ple de fa un mes, potser tampoc us  
recordeu del que signàveu, fa quatre, cinc o sis anys.

Sr. Ramon Cònsola, si claro que firmava, clar, i quants dies feia que no havien pagat?

Alcalde, Sr. Carles Palau, home, cartes del 7, cartes del 16.
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Sr. Ramon Cònsola, no, no.

Alcalde, Sr. Carles Palau, mira escolta, el sistema i si veniu a mirar és idèntic al que fèieu anar, per  
lo tant, el sistema no s’ha canviat.

Sr. Ramon Cònsola, tu explico, al Reglament de Règim Intern, al 17.3 “La manca del pagament de  
dues o més mensualitats, en ser presentats els rebuts corresponents per part de l'Ajuntament a  
l'entitat bancària del subjecte obligat al pagament (pare, mare, tutor o encarregat de l'alumne),  
implicarà de forma automàtica, la pèrdua del dret d'assistència a l'escola per part de l'alumne”. És 
a dir, pot tornar dos mesos, pot tornar dos rebuts. “S'estableix que abans de procedir a donar de  
baixa a un alumne, es notificarà per escrit als pares o tutors, els quals disposaran” encara després 
dels dos mesos “d'un termini màxim de 10 dies per fer efectiu el pagament” , és a dir, quan es va 
fer això ja havien passat els dos mesos, perquè ens havien de regir amb el règim intern, tu has 
estat un dia.

Alcalde, Sr. Carles Palau, els mateixos que tu.

Sr. Ramon Cònsola, un dia.

Sr. Miquel Campàs, març i febrer.

Sr. Ramon Cònsola, a mi quan em demostris que vam estar un dia, callaré però mentrestant no, i 
et  dic  una  cosa,  si  tu  admets  l’error  i  demanes  disculpes  i  tires  enrere jo  retiraré  la  paraula 
d’embustero, però mentrestant no.

Alcalde, Sr. Carles Palau, mira, ja t’ho he dit al començar que em vaig equivocar i realment ho vaig 
enviar al cap d’un dia, però la paraula d’embustero no cal que me la retiris, perquè ja me n’has dit 
tantes vegades que ja no em ve d’una.

Sr. Miquel Campàs, això és una veritat, perquè se’ns ha callat moltes vegades al Ple. Però si vols 
t’anem fent memòria i t’ho recordem.

Alcalde, Sr. Carles Palau, tu te’n recordes dels insults que em vas dir l’última vegada Miquel.

Sr. Miquel Campàs, sí, jo si que me’n recordo.

Alcalde, Sr. Carles Palau, per tant, és insultar, una altra cosa és que em consideris un embustero.

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

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

(aquest document està signat electrònicament) 
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