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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.

Expedient 399/2019. Creació dels Grups Municipals.

2n. Expedient 397/2019. Establiment Periodicitat Òrgans Col·legiats.
3r.

Expedient 391/2019. Règim Econòmic Càrrecs Electes (Dedicacions, Retribucions i
Indemnitzacions)

4t.

Expedient 398/2019. Constitució Comissió Especial de Comptes.
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A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, essent les
vint-i-dos hores del dia 11 de juliol de 2019, es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, sota la presidència del Sr. Alcalde, Ramon Cònsola Palau, per celebrar la sessió
extraordinària del Ple de la Corporació.

Número: 2019-0008 Data: 01/10/2019

Núm.: 09/2019
Caràcter: Extraordinària
Data: dimecres, 11 de juliol de 2019
Horari: de les 22:00 a les 23:50 hores
Lloc: Sala de Plens

ACTES DE PLENS 2019

Elena Bergés Martín (1 de 2)
Secretaria
Data Signatura: 01/10/2019
HASH: bcde274707b5a08f73c2c9327d54115a

09/19 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL 11 de juliol de 2019

5è. Expedient 368/2019. Nomenament representació Ajuntament en la Junta de Compensació
PAU 16 Folguera.
6è. Dació en compte del Decret d’Alcaldia 2019-0194 de data 4 de juliol de 2019 sobre
nomenament tinents d’alcalde.

Sr. Carles Palau, també vol fer unes consideracions abans de la sessió.
Sra. Rosa Mª Buira, l’equip de govern de l’Ajuntament del grup municipal de Junts per Bell-lloc,
ens apena moltíssim la situació que estan vivint alguns catalans que estan obligats a viure en exili
o en presó per raons que segons el nostre criteri són purament ideològiques i polítiques, volem
deixar clar que la situació que pateixen aquestes persones privades de viure lliurement al costat de
les seves famílies, la considerem una greu injustícia i una mostra de la repressió que patim com a
catalans i catalanes. Com a equip de govern de l’Ajuntament de Bell-lloc ens comprometem a
col·laborar en el que sigui possible perquè els exiliats i els presoners recuperin el més aviat
possible la llibertat com a persones i com a ciutadans. Aquesta és la nostra voluntat i compromís,
tot i així no considerem necessari iniciar cada vegada el Ple amb el recordatori dels dies que
porten exiliats o empresonats aquests catalans i catalanes, que es veuen en aquesta situació per
haver facilitat que el poble català pogués anar a votar. Els sentiments personals i de identitat
nacional, cadascú els manifestem a la nostra manera i de vegades parlar molt d’una cosa no
implica que el sentiment sigui més fort, nosaltres considerem que enlloc de parlar, sovint és més
efectiu actuar, i això és el que farem, actuarem sempre que puguem i ho considerem oportú a
favor de presoners i exiliats encara que no comencem parlant-ne a cada Ple. Nosaltres també
volem catalans i catalanes lliures d’injustícies.
Sr. Carles Palau, referent a això, comparteixo en part l’escrit que has fet, de que no podem oblidar
ni deixar abandonada aquesta gent que han donat tant pel país. No comparteixo el fet de no
començar el Ple recordant-los cada vegada, perquè crec que no podem permetre que caiguin en
l’oblit i tampoc podem permetre que es normalitzi la situació que s’està vivint ara, i una manera de
no normalitzar aquesta situació es tenint un record d’ells cada vegada que s’iniciï un Ple, però bé,
respectarem la decisió, com no potser d’altra manera.
Abans de començar el Ple si em permet senyor Alcalde, volia fer una consideració sobre un tema,
vam fer una sol·licitud d’una sala pel grup municipal, he rebut la resposta seva, si no recordo
malament, va ser ahir, però clar nosaltres pensàvem que això seria un punt que es debatria al Ple,
perquè així ho estableix la normativa, llavors com que s’ha d’incloure al Ple, no sé si això pot
arribar a invalidar aquesta convocatòria, perquè no s’ha inclòs a l’ordre del dia d’avui. La normativa
diu que, concretament l’article 170.1 del Decret Legislatiu 2/2003 “...els grups municipals han de
disposar d'un espai ..., se n'han de determinar els criteris i les condicions d'utilització per acord del
ple”, per tant, vol dir que s’ha de decidir aquí al Ple quins espais i quina forma d’utilització serà. I la
mateixa norma al seu article 106.2 diu que “S'han d'incloure en l'ordre del dia les propostes
presentades abans de la convocatòria del ple.” Entenem que nosaltres vam presentar aquesta
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Amb caràcter previ al desenvolupament de la sessió, l’Alcalde, Sr. Ramon Consola, dona la
paraula a la Sra. Rosa Mª Buira.
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8è. Dació en compte dels Decrets d’Alcaldia 2019-0195 i 0196 de data 5 i 8 de juliol de 2019
sobre nomenament dels representants de la corporació al Consell Escolar i al Consell
Municipal de la Dona.

ACTES DE PLENS 2019

7è. Dació en compte del Decret d’Alcaldia 2019-0193 de data 4 de juliol de 2019 sobre
delegació competències a favor dels regidors.

proposta abans de la convocatòria del Ple, per lo tant, també entenem que és obligatori introduir-lo
a l’ordre del dia d’avui.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, en cap moment se’ns ha demanat que es presentés com a proposta
de punt de l’ordre del dia del Ple.
Sr. Carles Palau, no cal demanar-ho perquè la llei mateixa diu que s’ha de debatre al Ple.

Sra. Rosa Mª Buira, ho diu així, al primer Ple.
Sr. Carles Palau, aquí no ho tinc, però la norma i costum és aquest.
Sra. Rosa Mª Buira, bé el costum, de vegades els costums es poden canviar, si ho diu
explícitament la norma, la senyora Secretària suposo que ho sap més explícitament, però si la
norma no ho diu així, que ha de ser especialment a la primera convocatòria, la petició està feta,
està contestada i si cal passar-la pel Ple, lògicament si la normativa ho diu, la passarem pel Ple,
però de moment sembla que la normativa no diu que hauria de ser al primer Ple.
Sr. Carles Palau, discrepo d’aquesta interpretació que fas, però bé. Entenem que no es debatrà al
Ple d’avui, només volem avisar d’això que per no incorporar un punt que s’havia d’incorporar
obligatòriament us pot invalidar el Ple.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, llavors vosaltres feu el que creieu oportú, nosaltres ja us ho hem dit.
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Sr. Carles Palau, la norma estableix que ha de ser al primer Ple després que es presenti.

ACTES DE PLENS 2019

Sra. Rosa Mª Buira, però en cap moment diu que ha de ser al primer Ple o en aquest Ple, diu que
s’ha de presentar abans de la convocatòria del Ple, per tant si ho passem al proper Ple, estarem
dins a la norma també.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, iniciarem aquest Ple, que és de caràcter extraordinari, i el motiu
d’aquest Ple, el motiu d’aquesta sessió és d’organització interna de l’Ajuntament en compliment de
l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- CREACIÓ, SI S’ESCAU, DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE
BELL-LLOC D’URGELL
ANTECEDENTS DE FET
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril i
que es van celebrar el passat 26 de maig de 2019, i constituïda la nova Corporació municipal en
data 15 de juny de 2019, s’han de crear els grups municipals per al millor funcionament dels
òrgans de govern de la Corporació.
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Sr. Carles Palau, no som només nosaltres, com ja sabeu les actes s’envien a la Delegació del
Govern i ells també poden establir, de fet tinc un recurs en marxa perquè la Subdelegació del
Govern va considerar que una moció que es va presentar en aquest Ple era inconstitucional.

En la forma i termini establerts a la legislació vigent, els responsables dels grups polítics amb
representació a l'Ajuntament, han presentat escrit en què manifesten la seva voluntat de
constituir-se en grup municipal.
FONAMENTS DE DRET

Per tot l’exposat, com a alcalde proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Constituir els següents grups municipals de l'Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell:
1. Grup Municipal de Junts per Bell-lloc d’Urgell (JxB) integrat pels següents membres:
 Ramon Cónsola Palau
 Miquel Campàs Pla
 Àngela Utrilla Sanchez
 Brigida Jubillar Jové
 Jaume Amoròs Bonet
 Rosa Maria Buira Castell
2. Grup Municipal Bell-lloc Es Mou – Acord Municipal (BM-AM) integrat pels següents
membres:
 Carles Palau Boté
 Miquel Amoròs Folguera
 Nadir Castells Gené
 Rosa Romà Navarro
 Enric Cerqueda Secanell
Segon.- Designar per a cada grup municipal el seu portaveu titular i suplent:
1. Pel Grup municipal de Junts per Bell-lloc d’Urgell, la Sra. Rosa Maria Buira Castell com a
titular, i com a suplents, el Sr. Jaume Amorós Bonet i la resta de membres del grup
municipal.
2. Pel Grup municipal de Bell-lloc Es Mou – Acord Municipal, el Sr. Carles Palau Boté com a
titular, i com a suplents, la resta de membres del grup municipal.
Tercer.- Notificar aquest acord als portaveus dels grups municipals, per al seu coneixement i
efectes procedents.
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3. Els articles 23 a 29 del ROF sobre constitució i organització dels grups municipals
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2. L’article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, sobre
constitució de grups polítics.

ACTES DE PLENS 2019

1. L’article 50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix, entre d’altres conceptes,
que per al millor funcionament dels òrgans de govern de la corporació, el ple pot acordar la
creació de grups municipals.

Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de Transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en
compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.
No obstant, el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell decidirà el que cregui adient.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, és cert i crec que es pot fer, perquè com ja havíem vist de que
vostès, tots volien ser portaveu com va passar l’altra vegada, llavors se’ns va dir que només
podien ser dos, això no té la més mínima importància, vull dir que jo penso que ara això d’aquí és
la pataleta del crio, lo que a vosaltres us està agafant ara en aquest moment, s’han enfadat per
aquesta tonteria, però bé és igual ficats a discutir de tonteries i de la pataleta del crio no
discutirem. Llavors també es permet que l’al·legació o la demanda es pugi al Ple i el Ple ho voti, la
nostra al·legació és en aquest moment, nosaltres ho modifiquem ara perquè en aquell moment si
haguéssim fet un escrit i ho haguéssim modificat haguéssim estat fora del termini, llavors no servia
per a res. Lo que ara si podem fer és pujar-ho al Ple, votar-ho i si s’aprova es quedarà així.
Sr. Carles Palau, m’agrada, discrepo de vostè, pel tema de la pataleta, veig que ens ha donat una
explicació raonable, i ja està, senzillament estem demanant una explicació. Si li molesta que li
demani explicacions.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, és com aquell, aquell menja xiclet, jo també el vull, que m’entens, és
el detallet, a veure estem aquí i hi som tots, tots podem parlar com sempre ha sigut i tots, parlem
de transparència, parlem de democràcia i ara no sé, és ficar los bous davant del carro, si aquí va
haver un petit error o el que sigui, i nosaltres el volem suplementar, doncs el pugem al Ple, penso
que és una tonteria, perquè al final si hi ha dos portaveus i la resta també poden parlar, jo no li veig
cap problema, ara voler treure punta aquí, vostès sabran perquè, no sé, pel que veig ara treure’m
punta de tot, haurem d’anar amb la maquineta, no sé si amb puntàs o amb maquineta però bé, ja
està bé, ja treure’m punta.
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Sr. Carles Palau, aquí veiem una petita incongruència i llavors voldríem una explicació al respecte,
a la sol·licitud que va fer el Grup municipal de Junts per Bell-lloc d’Urgell, per la creació del Grup
municipal i del nomenament del portaveu, només està redactat de la següent manera “Es proposa
coma portaveu del mateix grup polític municipal a la Rosa Ma. Buira Castell i com a Suplent a
Jaume Amorós i Bonet.” A l’acord que se’ns presenta avui per aprovació aquí s’ha modificat
aquesta redacció i s’inclou “la Sra. Rosa Maria Buira Castell com a titular, i com a suplents, el Sr.
Jaume Amorós Bonet i la resta de membres del grup municipal.” Clar se’ns presenta aquí a
aprovació un acord que no coincideix amb la documentació que acompanya aquest expedient,
llavors clar entenem que la petició que fa el Grup municipal de Junts per Bell-lloc l’han signat tots
els regidors adscrits a aquest Grup municipal, clar és lògic, vull dir que si han demanat una cosa i
se n’aprova una altra, aquí hi ha un petita incongruència, això ja ens va passar fa quatre anys,
recordo que es va parlar aquí i es va dir que encara que constés un suplent es donaria la veu a
tothom, entenc que passarà el mateix en aquesta legislatura, però lo que no potser es aprovar un
acord de Ple que no coincideixi amb la documentació que l’acompanya, jo crec que aquí s’hauria
d’haver fet una espècie de sol·licitud amb una esmena d’errades o algo així per arreglar això, no
consta que hagi estat així.
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Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

ACTES DE PLENS 2019

Debat

Sra. Rosa Mª Buira, en definitiva el que té validesa és el que aprovarem avui, senyora Secretària
és així? Que el que té validesa és el que aprovem ara exactament.
Sra. Secretària Interventora, l’acord de Ple.

Sr. Carles Palau, més que res ens ha sorprès la manera com s’ha convocat aquest Ple, perquè
estem parlant del Ple del Cartipàs, com molt bé a dit vostè al començament és el que marca una
mica l’estructura dels proper quatre anys de l’Ajuntament, clar ens hem assabentat d’aquest Ple en
el moment que vam rebre la convocatòria, la convocatòria dins dels terminis legals, però clar
nosaltres pensàvem que se’ns convocaria una reunió prèvia, més que res per explicar quina era la
idea de l’equip de govern o de l’alcalde per elaborar el cartipàs i per aclarir tots els dubtes, que clar
hem rebut avui i no els tenim, tenim dubtes que us anirem preguntant al llarg del transcurs, i clar
això si que considero que és una crítica cap a la manera com s’ha portat aquest Ple i crec que ho
he de dir. No se’ns ha convocat previ al a convocatòria d’aquest Ple per rebre informació al
respecte. També tinc un parell de dubtes que s’han de respondre en aquest punt, que és com
seran les actes durant aquesta legislatura, si tindrà el format que es va establir la legislatura
passada o tornarà al que han de ser les actes que era un resum dels debats i una redacció dels
acords que s’han debatut. I això si que demanaríem, que ha passat aquesta vegada, però
esperem que als propers plens es tingui l’amabilitat de convocar-nos prèviament, almenys per
poder parlar sobre els temes que es presentin, ja no per nosaltres, sinó per respecte als veïns que
ens han votat i als quals representem aquí en aquesta taula.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, referent al primer segurament si que se us hagués pogut cridar, però
al final són uns punts que crec que són bastant venals, els que estem discutint avui, no estem
votant cap cosa transcendental que pugui desequilibrar el bon funcionament del poble, estem
aprovant els grups municipals o les àrees que tindrà cada regidor. D’aquí en endavant parlarem
amb el nostre Grup i segurament que se us convocarà a les reunions prèvia i abans de la
convocatòria del Ple ens reunirem per explicar-vos que és el que volem tocar.
Referent a les actes, les continuarem fent com les fèieu vosaltres, igual, de la mateixa manera, no
modificarem res, continuarem gravant en vídeo el Ple igual que abans, vull dir no hi haurà cap
modificació, si és cert, que nosaltres volem donar un pas més, i ficar-nos a les noves tecnologies, i
com també ens agrada està al top-ten, ho diem així, el que volem fer és la vídeo-acta i volem
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Sra. Rosa Mª Buira, hi ha una petita diferència, que és el que hem dit, el que passa és que el que
té validesa és el que aprovarem avui, per tant, si la modificació ja està implícita, no s’ha presentat
aquesta sol·licitud afegida de modificació, però l’aprovem implícitament, penso que estem complint
la legalitat, admeten que hi ha hagut una diferència, però bé el que tindrà validesa serà el que
farem avui, i mantenim que tots podrem parlar, com hem fet aquesta legislatura, i com penso que
és lògic, perquè estem en un país democràtic i si demanem democràtica només faltaria que al Ple
del nostre poble, no poguéssim parlar quan un té ganes de manera correcta i ordenada. Per tant
parlarem tots, això per descomptat.
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Sr. Miquel Amorós, jo volia afegir que en cap moment, pel que ha comentat el Carles, hem dit que
ens senti malament que hi hagi com a suplents tota la resta del Grup municipal, de fet fa quatre
anys a la proposta va passar el mateix, i evidentment sempre és va donar i es va dir que, i es va
comentar que no hi ha cap problema, en que tothom hi sigui, el que estem dient és que hi havia
una incongruència, demanant una explicació, estem aquí per demanar explicacions i si nosaltres
hem trobat això, per molta xorrada que pugui semblar, nosaltres si volem una explicació, creiem
que l’equip de govern ens la podeu donar. Evidentment estem d’acord en que tothom pugui ser
portaveu i pugui parlar tothom que és el que ha passat durant aquests quatre anys.

ACTES DE PLENS 2019

Sra. Rosa Mª Buira, l’acord de Ple, per tant, una cosa és la sol·licitud i l’altra és la modificació que
incloem en l’acord de Ple i per tant si el que te validesa realment és el que aprovem avui, doncs la
sol·licitud potser diferent. Bé, sí, és diferent.

passar a aquest pas, per no donar tanta feina a la gent de baix, alhora de transcriure les actes i
bàsicament que realment el que es digui es transcrigui. Lo que passa és que això ens portarà una
mica de temps, hem de veure els diferents sistemes que hi ha, i quins sistemes ens podem ajustar,
perquè potser alguns no podem arribar econòmicament i mirarem a veure quins són, això ja us ho
anirem dient a mesura que anem avançant.

Sra. Rosa Mª Buira, la constitució dels grups municipals, la normativa, com tenim escrit aquí ho
contempla com una actuació per millorar el funcionament dels òrgans de govern de l’Ajuntament,
suposem que tots els que estem assentats en aquesta taula, estem interessats en que els òrgans
de govern del nostre Ajuntament funcioni el més bé possible, per aquest motiu hem complert amb
el que determina la normativa de que constituir els nostres grups polítics respectius i també
designar els portaveus corresponents. Jo com a portaveu del grup Junts per Bell-lloc vull
manifestar que intentaré respectar i representar fidelment la opinió del nostre grup passant per
davant de la meva opinió personal, és la del grup la que hem toca representar, intentaré ser clara,
veraç, coherent i correcta i per acabar vull agrair moltíssim als meus companys que hagin confiat
amb mi per ser la veu del grup, espero que junts siguem capaços de fer una bona explicació del
que el nostre grup pensa i representa.
Votacions
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, també hem de veure la capacitat econòmica i el cost que val, perquè
hi ha diferents tipus i nosaltres ara el que mirarem serà quins tipus hi ha i amb quins ens podem
ajustar perquè clar això no és ni la Diputació ni l’Ajuntament de Barcelona, llavors clar, això és
Bell-lloc i llavors com diuen els castellans “zapatero a tus zapatos”, llavors anirem per aquí.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, si passeu al a vídeo-acta tindreu el nostre suport, creiem que és cap a on s’ha
d’anar avui en dia.

Vots a favor:
6 Grup Municipal de Junts, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira, Sra. Brigit
Jubillar, Sr. Jaume Amorós, Sra. Angela Utrilla.
Abstencions:
5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. Enric Cerqueda, Sr. Miquel
Amorós, Sra. Nadir Castells.

SEGON.- ESTABLIMENT, SI S’ESCAU, DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE
ANTECEDENTS DE FET
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril i
que es van celebrar el passat 26 de maig de 2019, i constituïda la nova Corporació municipal en
data 15 de juny de 2019, és necessari establir un nou funcionament municipal, en particular
establir la periodicitat i l’horari de celebració de les sessions plenàries.
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Es sotmet a votació la proposta d’acord de creació dels grups municipals de l’ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell, aquesta es aprovada per majoria absoluta dels membres assistents de la
corporació.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i
l’article 98 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, estableix que el Ple celebra sessió ordinària
com a mínim cada tres mesos en els ajuntament de municipis de fins a 5.000 habitants.

ACORDS:
Primer. Establir que les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell es
realitzaran amb una periodicitat mensual, preferentment el segon dijous de cada mes a les 21
hores a l’hivern i a les 22 hores a l’estiu. En cas que aquest dia preestablert sigui festiu, la sessió
es realitzarà al dia hàbil anterior o posterior.
Segon. Establir que el mes d’agost no hi haurà sessió plenària, sempre i quan això no menyscabi
la gestió dels assumptes municipals.
Tercer. Les sessions extraordinàries i les extraordinàries urgents es regiran per les disposicions de
caràcter general previstes a la legislació de règim local.
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Per tot això, proposo al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell l’adopció dels següents

ACTES DE PLENS 2019

2. L’article 38 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que dins dels 30
dies següents al de la sessió constitutiva, l’alcalde convocarà sessió extraordinària del Ple
per tal de resoldre, entre d’altres qüestions, la periodicitat de les sessions plenàries.

Cinquè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.
No obstant, el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell decidirà el que cregui adient.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, en contra del que ha comentat vostè fa un moment, si que s’estan tractant temes
transcendents en aquest Ple, i un d’ells és aquest la qüestió de l’horari de les convocatòries i de la
realització dels plens. No entenem, perquè a la legislatura passada es va proposar i es va aprovar
per unanimitat per part del Grup municipal del Partit Popular i del Grup municipal de Convergència
el canvi de dia dels dijous, com s’havia fet tota la vida en aquest poble, al dimecres, i ara ens
trobem que, sense informar i com a decisió unitària es torna als dijous, no entenem el perquè, a no
ser que el motiu sigui que es va canviar al dimecres perquè així els grups de l’oposició tenien cinc
dies per consultar els expedients i ara si tornem als dijous els grups de l’oposició només tindrem
tres dies per estudiar i valorar els expedients, si no és aquesta explicació no en trobem cap altra.
Voldríem que se’ns justifiqués perquè hi ha aquest canvi de dia alhora de la celebració dels plens,
això comporta també, com bé es diu en un dels punts, que si el dijous és festiu, es pugui fer el dia
posterior, ens podem trobar que un divendres hi hagi un Ple.
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Quart. Facultar al senyor alcalde, previ acord amb els portaveus dels grups municipals, per
posposar i/o avançar la celebració de les sessions ordinàries del Ple, dins del mateix mes
avançant-se o endarrerint-se en funció d’obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, referent al canvi de dia, ha sigut una petició de la Secretària i li hem
acceptat. Era una qüestió tècnicament, per tant res a dir. Referent a lo que deia del cap de
setmana els dimecres, jo crec que això ens beneficia perquè nosaltres ho vam ficar els dimecres
per unes raons, però tampoc no ens beneficiava perquè havíem d’estar treballant un cap de
setmana, llavors jo crec mirant-ho des de conciliar amb la vida laboral perquè és millor dijous que
dimecres però bé, és igual, la raó de perquè l’hem canviat ja te l’he dit. Amb l’horari jo des de que
estic aquí a l’Ajuntament i com diu el Miquel quan acabarem aquesta legislatura farà vint anys
sempre ha sigut en aquest horari i tots l’han trobat sempre perfecte aquest horari, llavors no som
gent que si les coses funcionen bé cal canviar-les, els treballadors de moment ningú s’ha queixat,
no s’ha queixat ningú, és igual la tarda també la tenen perduda, perquè les tardes no hi son, és
igual venir a obrir a les set, que venir a obrir a les vuit, per tant jo crec, torno a dir el mateix, és la
“pataleta del crio”, torno a repetir la mateixa cosa, però bé, en fi, ficats.
Sr. Carles Palau, torno a repetir el mateix, lo que per vostè és una pataleta per nosaltres és diàleg i
si a vostè no li agrada que expressem els nostres dubtes i la manca d’informació que hem tingut
en aquest Ple, doncs em sap greu.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, senyor Carles a veure no fem res nou, només continuem, és a dir, no
estem aquí inventant res, continuem el que hi havia, vull dir perquè no ho vam proposar quan hi
eren vostès de canviar l’horari.
Sr. Carles Palau, perquè la nostra idea era proposar-lo en aquest canvi de legislatura.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ara si, llavors no.
Sr. Carles Palau, li recordo que nosaltres teníem la idea de canvi d’horari.
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També trobem a faltar una mica d’ambició en aquest punt, es podria haver previst, per exemple,
establir una participació a distància als plens, la normativa actual ho permet en segons quins
casos, permet la participació a distància dels regidors i regidores per qüestions de salut, per
qüestions de maternitat, etc., etc. També hagués sigut un tema interessant d’incloure en aquest
punt i de permetre a qualsevol dels onze regidors que estem aquí, per un dia concret que no es
pugui assistir si es compleixin aquests requisits establerts poder participar a distància. Clar com
que no hem pogut parlar abans de la convocatòria del Ple, doncs tenim aquests dubtes i nosaltres
haguéssim fet aquestes aportacions, com que no hem tingut aquesta informació, més que res
informem a l’equip de govern que nosaltres ens abstindrem en aquest punt, perquè ens falta
aquesta mica de feedback, aquesta mica de diàleg abans de la convocatòria del Ple.
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Sr. Carles Palau, anterior o posterior, hi ha les dues opcions. Hi hauria la possibilitat, encara que
llunyana, que un divendres hauríem de fer Ple. Recordo que sempre se’ns va dir per part del Grup
municipal de Convergència que els caps de setmana eren de festa, per tant nosaltres també,
treballarem pel poble quan convingui, però entenem que fer un Ple, ni que sigui excepcionalment i
potser no es donarà mai la casuística de fer-lo en divendres, creiem que no toca, si s’hagués
mantingut el dimecres com el dia de realització dels plens llavors aquesta possibilitat ni tan sòls
estaria damunt la taula, pel que fa als horaris, doncs també crec que s’hauria d’haver parlat, hi ha
una cosa que es diu conciliació amb la vida familiar i racionalització dels horaris i nosaltres creiem
que fer els plens tant tard a la nit, el que fa es empitjorar la qualitat de vida familiar, no tant sòls
dels que estem aquí dalt com a regidors, sinó dels treballadors de l’Ajuntament que han de venir a
aquesta hora i públic en general, crec que s’haurien d’haver avançat i crec que és la postura, crec
no, és la postura del Grup municipal del qual sóc portaveu de que avançar una mica els horaris
dels plens, això ens hagués afavorit a tots i així evitem la possibilitat d’acabar els plens a les dotze
o quarts d’una de la nit i podem arribar a casa i sopar a una hora més lògica.

ACTES DE PLENS 2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, o anterior.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, però en aquell moment podia parlar de conciliar la vida laboral, els
treballadors també venien llavors, i els plens s’eternitzaven, per tant jo crec...
Sr. Carles Palau, el que és segur és que l’hagués convocat abans d’aquest Ple.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, vostè té dret a recriminar o a criticar no sé que, i en canvi no accepta
que jo li digui el que penso del que està dient vostè.

Sr. Carles Palau, jo estic d’acord amb vostè amb el tema que parlar de que estem aquí per discutir,
que tenim diferents punts de vista, perquè si tinguéssim el mateix, segurament estaríem en la
mateixa força política.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, o no.
Sr. Carles Palau, lo que no m’agrada, i això si que li vull dir i és lo que estic intentant explicar-li és
que qualifiqui de pataleta el fet de que nosaltres dissentim de la seva opinió i del seu parer, no crec
que és pataleta, sinó que és simplement diferent criteri al vostre.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, és que no és, a veure si ara el nostre grup hagués ficat una hora
diferent dels darrers quinze anys, home diríem ara aquesta gent s’han tret un horari de la màniga i
ens volen col·locar horari nou, si l’únic que fem es continuar, continuar el que feien vostès.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, per tant, jo crec que estem en un fòrum democràtic, jo a vostè l’he
escoltat, no comparteixo el seu parer, però l’he escoltat, ara vostè no comparteix lo meu, però
m’ha d’escoltar, jo li estic dient això, i per tant a veure, li he dit les circumstàncies del perquè hem
arribat aquí, que no està d’acord, doncs ho trobo perfecte, vull dir ho sento, però nosaltres no
estem canviat res, l’únic que fem es continuar, amb el que fem, es continuar.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, sí que ho accepto.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, ja li he explicat el perquè, ja li he explicat, i vostè fa un moment que
ha dit, que havíem de recollir els problemes dels treballadors, ja l’hem recollit i l’hem ficat damunt
de la taula i vostè ens l’està criticant, però bé dit això crec que no cal entrar en aquest debat, vostè
ha explicat la seva opinió i ara li demanaria a la Rosa que expliqués la nostra.
Sra. Rosa Mª Buira, jo voldria insistir una mica més en això, el fet de, convinc amb el Ramon de
que hi ha canvis que vostès han estat quatre anys al govern i no s’han proposat, començant per
l’horari, continuant per aquest de participació a distància, suposo que la normativa no ha canviat
en aquests quinze dies darrers, que ja fa temps que està aquesta normativa que es pot participar a
distància als plens, i hem sentit parlar avui a proposta seva, quan han estat quatre anys a govern i
podien fer la proposta, i lògicament nosaltres discrepem moltes vegades del que vostès pensen,
però quan, i això ho hem demostrat en aquests quatre anys, quan se’ns ha proposat una cosa
lògica l’hem acceptat, doncs si s’hagués proposat aquesta participació a distància dels regidors,
lògicament nosaltres també ens podem trobar en aquesta circumstància i segurament hauríem
participat per tant no s’ha fet aquesta proposta, o sigui que...
Sr. Carles Palau, si ens haguéssiu convocat abans del Ple, us ho haguéssim proposat.
Sra. Rosa Mª Buira, no, no, heu tingut quatre anys per fer-la aquesta proposta, i se us acut avui,
perquè lògicament és una cosa que així presta criticar al punt que hem presentat nosaltres, perquè
és que sinó clar hi ha poca xixa per criticar.
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Sr. Carles Palau, no, nosaltres fèiem els dimecres.

Sr. Carles Palau, si ens haguéssiu convocat la setmana passada, ho podíem haver parlat.
Sra. Rosa Mª Buira, però, i fa sis mesos, quan estàveu vosaltres a l’equip de govern, no podíeu fer
la proposta?

Sr. Carles Palau, no.
Sra. Rosa Mª Buira, sort que estem d’acord en alguna cosa, vull dir que no estem de tot en
desacord, ja està bé que trobem punts de confluència, doncs pensem que és una cosa important,
que això tampoc ho heu valorat, que es convoquin els plens sovint vol dir que hi ha una bona salut
democràtica a l’ajuntament, a l’equip de govern, perquè el Ple no deixa de ser una exposició
pública de les intencions i de les accions que fa l’Ajuntament, llavors en aquest cas doncs
nosaltres volem mantenir aquest fet, de que cada mes al Ple doncs si hi ha públic, que pot
participar mes a mes, nosaltres com que gravem els plens aquesta exposició pública, aquestes
opinions, aquestes activitats que vol fer l’Ajuntament, tothom se’n pot assabentar, al moment que
faci falta, al Ple hi som representats tots els regidors, per tant, i com acabem d’acordar tots podrem
parlar i tots podrem participar per tant serà una manera de dialogar, que pel que veig serà un
diàleg intents i fructífer durant aquests quatre anys si continuem en aquesta dinàmica, per tant
creiem que fer els plens una vegada al mes és un aspecte positiu i que afavorirà el diàleg i la
participació de tot el poble. Fer-los els dijous, com hem dit, doncs és una petició que hem recollit i
que nosaltres no pensàvem que el dijous, el canvi del dia de la setmana tingués tanta
transcendència per l’equip de l’oposició, doncs en aquest cas com que al qui ens toca decidir o als
qui ens toca la última decisió és a l’equip de govern, jo sempre dic una dita d’aquelles ja
comencem a tenir una edat, i comencem a utilitzar moltes dites, doncs només s’equivoca el que ho
decideix, lògicament nosaltres hem decidit i potser ens hem equivocat, però és així, a la vida
sempre t’equivoques quan decideixes, a qui li toca decidir és a l’equip de govern, llavors hem
decidit en funció a la nostra perspectiva, que segurament i lògicament ha de ser diferent dels
altres.
En quant a pactar el dia si el dijous és festa, com hem fet moltes vegades aquí, o una vegada que
coincidia que era festa, fer-ho un altre dia, o el proper dia que tocava el Ple, ho pactàvem abans,
ningú diu que no ens podem posar d’acord, aquí aprovem que serà el dia abans o el dia després,
però si aquí decidim doncs enlloc de fer-ho el dia després, el farem el dimecres o el farem el
dilluns de la setmana vinent, perquè ens va bé a tots, hi ha algun inconvenient en que ens posem
d’acord?, a que no, llavors, de moment som persones coherents que parlem, a vegades
discrepem, però acostumem a parlar, per tant nosaltres valorem que tinguem la voluntat de fer un
Ple cada mes, independentment del dia de la setmana i l’horari hem sigut fidels a l’horari que s’ha
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Continuem, nosaltres si que valorem que es facin els plens, que es facin els plens cada mes, que
d’això no hem parlat, i això també discrepàveu de fer els plens.
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Sra. Rosa Mª Buira, la secretària aquesta vegada ens ha dit que és lo que volia, fins a aquell
moment no va dir res, però continuant conciliar els horaris laborals i familiars, segons amb quin
criteri podem conciliar els horaris laborals, a mi personalment i ara personalitzo que no s’hauria de
fer, em va més bé fer el Ple a les nou o a les deu de la nit, que no pas a les vuit de la tarda, perquè
les vuit de la tarda, és un horari que a les famílies hi ha altres mal de caps, i si una família té
criatures petites, és un feina que el convoquin a una reunió, en canvi a les deu de la nit, les
criatures petites ja estan al lloc on han d’estar i els grans ens poden dedicar a fer altres coses,
lògicament els que estem a l’Ajuntament, els que som regidors, som conscients de que una part de
la nostra vida personal l’hem de dedicar a l’Ajuntament, per tant les reunions de Ple formen part
d’aquesta dedicació que hem de tenir a l’Ajuntament, o sigui que lo de conciliar la vida laboral i
familiar té la meva discrepància en aquest cas, en canviar els horaris.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, podíem fer moltes, però ara vosaltres justifiqueu el tema de la secretària, amb
tots els respectes, quan vau fer vosaltres la proposta dels horaris no hi vau pensar.

fet durant molts anys a l’Ajuntament de Bell-lloc, i personalment a l’equip de govern doncs pensem
que ens va bé aquest horari pel que he explicat abans, per tant nosaltres votarem que sí.
Sr. Carles Palau, només un apunt has dit que l’equip de govern decideix, vosaltres teniu la sort de
que com que teniu la majoria podeu decidir, no és el cas que ens vam trobar nosaltres que érem
un equip de govern que no podia decidir perquè tenia la minoria, només aquest apunt.

Sra. Rosa Mª Buira, una de les coses que m’he descuidat de dir perquè hem començat la
introducció diferent, és que la voluntat d’aquest equip de govern és fer els mínims canvis
organitzatius possibles del que veníem fent fins ara i un d’aquests és celebrar el Ple una vegada al
mes, el fer l’horari que fem, i el dia de la setmana doncs si que l’hem canviat perquè hi ha hagut
una petició pel mig, per tant hem escoltat i hem recollit les opinions d’altra gent, les vostres no,
però potser també hi ha altra gent i les hem escoltat.
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Sr. Miquel Amorós, jo afegiria a aquesta frase que has dit tu, de que només s’equivoca el que
decideix, de que segurament si abans de decidir s’escoltés a la resta de persones, a la resta de
regidors potser no ens equivocaríem tant o aquesta decisió es prendria amb una mica més de
consens i segurament estaríem tots d’acord, perquè amb molts moments al comentari que hem fet
del dia, a nosaltres no ens sembla bé, però hi ha altres coses que no hem dit que no ens semblin
bé, sinó que simplement hem dit que les coses parlant-ne abans segurament arribaríem a més bon
port, igual arribaríem a la mateixa decisió, però segurament estaríem tots més contents perquè
hauria sigut una decisió presa per l’equip de govern però escoltant a la resta de regidors. Només
demanem això.

ACTES DE PLENS 2019

Sra. Rosa Mª Buira, aquesta sort és fruit de moltes coses, lògicament tots teníem la voluntat de
tenir aquesta sort i bé a nosaltres ens ha tocat la sort i a vosaltres en aquell moment no us va tocar
la sort aquesta, que hi farem, la voluntat és de la gent que està aquí i dels que estan a fora a casa
que van decidir al seu moment a qui donaven la sort. Haurem d’estar així durant quatre anys.

Sr. Miquel Amorós, però estaria bé escoltar a la resta de regidors. No?

Sr. Miquel Amorós, al final és una manera de fer, estem plantejant quina és la manera de fer
d’aquest equip de govern, jo entenc que pel bé de tots i per la bona relació de tots els regidors
crec que estaria bé escolta’ns, després es pot decidir el que vulgui l’equip de govern, però crec
que escoltant a la resta de regidors, hi ha punts que nosaltres si considerem transcendents amb
aquells i amb altres que ens puguem anar trobant, crec que és un punt a favor, també per l’equip
de govern, crec que les accions de govern.
Sra. Rosa Mª Buira, et recordo que el cartipàs, és el cartipàs de la legislatura 2019-2023 i a qui li
toca decidir aquest cartipàs doncs és a l’equip de govern de la mateixa manera que vosaltres vau
decidir el vostre al seu moment, llavors lògicament deixeu-nos que també que prenguem alguna
decisió i que ens equivoquem i així tindreu matèria per criticar que també és important.
Sr. Miquel Amorós, no és criticar la voluntat és que es facin les coses bé i que surtin bé i
evidentment com a equip a l’oposició si hi ha alguna cosa que no trobem bé, l’hem de comentar i
entenc que des de l’equip de govern les nostres proposicions o el que diem aquí al Ple mereix
almenys una mica de respecte i no s’ha de considerar ni de pataleta de nen petit, jo crec que
almenys se’ns ha d’escoltar i és simplement el que estem dient, son maneres de fer i crec que pel
bé de tots estaria bé que abans dels plens poguéssim parlar i no només abans dels plens sinó que
en qualsevol moment quan hi hagi una proposta de l’equip de govern, segurament serà una
proposta que per part vostra estarà molt ben treballada, però el que puguem afegir la resta de grup
segur que l’acabarà d’arrodonir. Això crec és un Ple avui de transcendència, és un Ple que marca
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Sra. Rosa Mª Buira, sí, potser, és un punt a favor, és un punt que és una possibilitat de fer, però
tampoc és una obligació en aquest cas.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo voldria fer una reflexió d’una paraula que has dit, se’ns ha
d’escoltar perquè es facin les coses bé, jo crec que dones per fet de que nosaltres les farem
malament.
Sr. Miquel Amorós, de cap manera.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ho has dit això, ho has entès, tu has dit se’ns ha d’escoltar perquè es
facin les coses bé, jo entenc que s’ha d’escoltar però tots no pensem igual, llavors nosaltres
podem explicar el nostre pensament que potser diferent al vostre, vosaltres podeu dir el vostre,
però també pot haver el moment que alguna part dels pensaments coincideixen, i llavors es quan
es poden fer les coses en comú, però pot haver vegades que nosaltres pensem en A i vosaltres
penseu en B, cadascú pensarà com pensarà i com molt bé ha dit la Rosa nosaltres com a equip de
govern prendrem una decisió encertada o no encertada, per això estem al davant.
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Sra. Rosa Mª Buira, la paraula que acabes de dir m’ha agradat molt, esteu oferint perquè fins ara
m’havia donat la sensació que no era aquesta la paraula, estàveu exigint, llavors la diferència és
important, està molt bé tal i com ho has manifestat tu, que amb una certa humilitat, oferint el nostre
suport i les nostres aportacions, em sembla perfecte que oferiu i nosaltres intentarem acceptar
però clar des de l’altre punt de vista, des del punt de vista de la exigència, potser aquí ja és quan
ens posem una mica més de recel per tant accepto la paraula aquesta que oferiu les vostres
aportacions i em sembla perfecte i em sembla que és la feina que hem de fer i nosaltres doncs des
de l’oferiment acceptarem segurament més vegades que no pas des del punt de l’exigència que
m’ha donat la sensació que teníem fins ara.

ACTES DE PLENS 2019

el funcionament d’aquests quatre anys i és un comentari que volem fer, de dir per vosaltres una
millor forma de treballar és l’equip de govern pren les seves decisions però també l’equip de
l’oposició ens estem oferint per col·laborar i enriquir encara més qualsevol proposta de l’equip de
govern, és només fer aquest comentari.

Sr. Miquel Amorós, jo no sé si les paraules han estat aquestes.

Sra. Rosa Romà, qualsevol aportació.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, tu has dit perquè es facin les coses bé.
Sra. Rosa Romà, no, que qualsevol aportació potser bona per portar endavant.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, llavors home, es dona per fet de que nosaltres ja ho farem malament,
jo crec que encara no hem començat ni a caminar, és a dir, fa quatre dies que estem a
l’Ajuntament i ja se’ns dona per fet que ho farem malament, però bé, és igual, d’aquí quatre anys ja
tornarà a decidir el poble.
Sr. Miquel Amorós, jo el comentari que he fet, primer de tot, no és la primera vegada que el faig.
Sra. Rosa Romà, aportació, és que la paraula ja ho diu tot. Aportació, qualsevol opinió és bona.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, això si.
Sra. Rosa Romà, com de vosaltres a nosaltres, no passa res, abans ja ho heu dit, vosaltres a
vegades havíeu aprovat coses, tot lo que estava bé s’aprovava i ja està, doncs és lo mateix. Jo
crec que el Miquel ho ha dit en aquest sentit.
Sr. Miquel Amorós, jo les paraules no les recordo.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo ara m’he quedat en que has dit...

Sra. Rosa Romà, evidentment, vosaltres tindreu la vostra manera de governar, evidentment. Per
això és l’oposició.
Sra. Rosa Mª Buira, tenim la manera i la obligació, no t’he n’oblidis d’això, penso que tenim unes
maneres de governar diferents, lògicament, però és que tenim la obligació de governar, perquè el
que ens ha manat el poble és que gestionem i avancem i per tant per avançar s’ha de decidir i
s’han de fer moltes coses, per tant aquesta és la responsabilitat.

Sra. Rosa Mª Buira, per això, estem començant bé.
Sra. Rosa Romà, no, no, que no podem exposar la nostra opinió?
Sra. Rosa Mª Buira, i tant, només faltaria.
Sra. Rosa Romà, és una paraula que està fora de context.
Sra. Rosa Mª Buira, li estava lloant a ell que ho estava fent amb humilitat, no li estava recriminant,
tot el contrari, jo suposo que el Miquel ho ha entès així. Jo ho he entès i ho he dit amb tota la bona
intenció de que m’agradava, que ho estava parlant des de la proposta, des del suggeriment,
aquesta penso que ha de ser l’actitud.
Sra. Rosa Romà, es pot interpretar de moltes maneres.
Sra. Rosa Mª Buira, tots entenem el que vol dir humil quan estem parlant d’actituds, no quan
estem parlant d’unes altres coses que no venen al cas, jo entenc que humilitat tothom sabem el
que vol dir i supèrbia tots sabem el que vol dir.
Sr. Miquel Campàs, jo era de retret al que ha dit el senyor Carles Palau, de l’incís o el que volien
vostès és presentar en aquest punt de que els plens es podien fer des d’un altre lloc i no
físicament presents, jo estic d’acord amb el que ha dit el senyor alcalde, de que vostès han estat
quatre anys i tenien un dia en concret, un motiu molt encertat per poder aplicar aquesta proposta
que vostès han plantejat, que era quan un regidor estava treballant per una ONG i va presentar
una carta i va dir que estava absent que aplacessin el Ple i vostès van fer cas omís i van fer el Ple,
per tant jo crec que aquell dia era exprés per treure’s el barret i dir si té raó i aplicarem a partir
d’ara aquesta opció i no ho van fer, per tant, ara no ens vinguin a fer-ho, vostès ho tenien a la mà i
no ho van fer.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta d’acord d’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple,
aquesta es aprovada per majoria absoluta dels membres assistents de la corporació.
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Sra. Rosa Romà, per mi és el primer dia, per tant.
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Sra. Rosa Mª Buira, les persones podem anar d’humils o podem anar d’una altra cosa, llavors jo
penso, pues a mi m’agrada, a mi m’agrada perquè entenc que les persones que van per la vida
amb humilitat funcionen d’una manera i les que van amb supèrbia i amb altivesa i amb exigència
funcionen d’una altra i a més a més provoquen reaccions contràries, llavors.
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Sra. Rosa Romà, estic en desacord amb tu amb la paraula que has dit amb humilitat, has dit una
paraula amb humilitat, no, nosaltres aquí lo que posem a damunt de la taula és la oposició i les
nostres opinions.

Vots a favor:
6 Grup Municipal de Junts, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira, Sra. Brigit
Jubillar, Sr. Jaume Amorós, Sra. Angela Utrilla.
Abstencions:

Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril i
que es van celebrar el passat 26 de maig de 2019, i constituïda la nova Corporació municipal en
data 15 de juny de 2019, és necessari procedir a l’establiment del règim de dedicació dels
membres electes de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
En data 8 de juliol de 2019 l’Alcaldia de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell va emetre
memòria-proposada de l’Alcaldia per establir el règim econòmic dels membres electes de
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
En data 8 de juliol de 2019 la secretària interventora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell va emetre
informe jurídic i de fiscalització prèvia limitada de l’establiment del règim econòmic dels membres
electes de la corporació.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 18 del Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic regula el règim retributiu
dels membres de les corporacions locals.
2. Els articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local disposa que els membres de les corporacions locals tenen dret de percebre
retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació
exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i les condicions que
estableixi el Ple de la corporació, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a
les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part.
3. L’article 166 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 estableix el règim de retribucions i
indemnitzacions dels membres electes de la corporació.
4. L’article 13 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Per tot el que s'ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
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TERCER.- ESTABLIMENT, SI S’ESCAU, DEL RÈGIM DE DEDICACIONS, RETRIBUCIONS,
DIETES I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC
D’URGELL

ACTES DE PLENS 2019

5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. Enric Cerqueda, Sr. Miquel
Amorós, Sra. Nadir Castells.

ACORDS:



Segona Tinença d’Alcaldia i Regidoria de Festes, Obres i Serveis, amb una dedicació
parcial del 25,00 per 100,00, i un règim de dedicació mínima a l’exercici del càrrec de 10
hores setmanals, en horari flexible.



Tercera Tinença d’Alcaldia i Regidoria de la Dona, Sanitat i Immigració, amb una dedicació
parcial del 25,00 per 100,00, i un règim de dedicació mínima a l’exercici del càrrec de 10
hores setmanals, en horari flexible.



Regidoria de Joventut, Noves Tecnologies i Serveis Socials, amb una dedicació parcial del
25,00 per 100,00, i un règim de dedicació mínima a l’exercici del càrrec de 10 hores
setmanals, en horari flexible.



Regidoria d’Ensenyament i Cultura, amb una dedicació parcial del 25,00 per 100,00, i un
règim de dedicació mínima a l’exercici del càrrec de 10 hores setmanals, en horari flexible.

Els membres de la Corporació que siguin personal de les Administracions públiques i dels ens,
organismes i empreses que en depenen només podran percebre retribucions per la seva dedicació
parcial a les seves funcions fora de la seva jornada en els seus respectius centres de treball, en
els termes assenyalats a l'article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sense perjudici del que
disposa l'apartat sisè de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local. La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb les indemnitzacions que
s’estableixen en l’apartat tercer.
Segon. Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en
règim de dedicació parcial, en funció de les atribucions delegades i assumides, les retribucions
anuals que a continuació es relacionen, les quals es percebran prorratejades en dotze pagues.
Càrrec
Dedicacions parcials
1a Tinença d’Alcaldia i Regidoria d’Indústria, Esports, Emprenedoria i Medi
Ambient
2a Tinença d’Alcaldia i Regidoria de Festes, Obres i Serveis
3a Tinença d’Alcaldia i Regidoria de la Dona, Sanitat i Serveis Socials
Regidoria de Joventut, Noves tecnologies i Serveis socials
Regidoria d’Ensenyament i Cultura

Retribució
(euros bruts
anuals)
6.300 euros
6.300 euros
6.300 euros
6.300 euros
6.300 euros
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Primera Tinença d’Alcaldia i Regidoria d’Indústria, Esports, Emprenedoria i Medi Ambient,
amb una dedicació parcial del 25,00 per 100,00, i un règim de dedicació mínima a
l’exercici del càrrec de 10 hores setmanals, en horari flexible.
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Primer. Establir que, amb efectes des de l’endemà de l’aprovació d’aquest acord i a partir del
Decret d’Alcaldia que determini els membres que realitzaran les seves funcions en règim de
dedicació parcial, els càrrecs que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en règim
de dedicació parcial i seran donats d’alta al Règim general de la Seguretat Social:

Aquestes quantitats estan expressades en euros bruts i es percebran en 12 pagues, deduint la
retenció corresponent de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF) i la Seguretat
Social a càrrec del treballador/a. Les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social, es
comptabilitzaran a part i seran a càrrec de l’Ajuntament.
Tercer. Establir a favor dels membres de la Corporació que no exerceixen els seus càrrecs en
règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d’indemnitzacions següent, amb efectes des de
l'endemà de l’aprovació d’aquest acord:

Quart. Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses
efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia la seva acreditació documental, segons les
normes d'aplicació general en les Administracions públiques (Reial decret 462/2002, de 24 de
maig, sobre indemnitzacions per raó del servei), de conformitat amb allò previst a les bases
d’execució del pressupost municipal i amb efectes des de l'endemà de l’aprovació d’aquest acord.
Les dietes dels membres de la Corporació seran les previstes en els Annexos II i III del Reial
decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. La indemnització a
percebre com a despesa de viatge per l'ús de vehicle particular serà de 0,28 euros per quilòmetre
recorregut per l'ús d'automòbils i de 0,078 euros pel de motocicletes.
Cinquè. Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals i als
Regidors i Regidores afectats, fent constar a aquells que han sigut designats per a desenvolupar el
seu càrrec en règim de dedicació parcial, que s'entendrà acceptat aquest règim per l'afectat de no
manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació.
Sisè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Tauler electrònic
d’anuncis de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i difondre el seu contingut, en
compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en
la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, i 8 i següents de
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern de
Catalunya.
No obstant, el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell decidirà el que cregui adient.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, bé, igual que als altres punts, doncs tenim certs dubtes alhora d’aprovar aquest
punt, perquè ens l’hem llegit i hi ha coses que no entenem i demanem ara que se’ns respongui a
certes preguntes, pel que fa a la quantia establerta als regidors que tindran dedicació parcial,
volem saber quin és el motiu per establir aquesta quantitat d’acord, perquè si prenem com a
referència les quantitats que s’han cobrat a la legislatura passada doncs és un increment
considerable, com a exemple, l’alcalde cobrava uns 13.000 i escaig euros a l’any bruts, el regidor
de festes cobrava 5.217 euros i la resta de regidors de l’equip de govern van passar de cobrar de
3.800 euros al 2016, 3.300 euros al 2017 i 2.300 euros al 2018, clar comparats amb els 6.300
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Aquestes indemnitzacions per assistències a sessions d’òrgans col·legiats estaran sotmeses a
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i al seu sistema de retencions a compte
com a rendiments del treball.
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Per assistència a les sessions del Ple: 70,00 euros bruts.
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Us felicito, perquè heu adoptat el model de retribucions dels regidors que vam incorporar nosaltres
a la legislatura passada, i això vol dir que donem més seguretat jurídica tant a l’ajuntament com a
institució com als regidors que tenim aquest règim de retribucions, que també m’incloc perquè
entenc que a nosaltres també ens tocarà retribucions per assistència a plens.
Tinc una sèrie de preguntes que se m’han plantejat uns dubtes, alhora de llegir això, a part
d’aquestes que us he dit ara, i voldria que me les contestéssiu, una els que sou treballadors
públics heu demanat compatibilitat als vostres administracions, no fa falta, és necessari, d’acord,
alhora de contar aquestes retribucions, heu tingut en compte les retribucions màximes que
estableix la normativa al tenir la dependència d’un sou públic, hi ha un límit establert, si heu fet
aquests càlculs, preguntar si heu demanat reducció de jornada o continuareu amb la vostra
jornada normal a la vostra administració, i un punt important que com podeu demostrar que les
hores que dediqueu a l’ajuntament no les feu dins de la vostra jornada laboral de l’administració
pública, perquè crec que a l’informe de secretària es fa referència a aquest aspecte, i a tots els
regidors preguntar si cobrareu per assistència a plens, veig que aquí fica que no, però m’agradaria
que m’ho confirméssiu, i l’altra és quin dia, que potser això ens ho hauria de contestar la
secretària, no ho sé, quins dies es donaran d’alta a la seguretat social, una vegada aprovat, si serà
demà, a l’endemà de la publicació al BOP, quin dia serà aquest, i ja més al grup en general, al
senyor alcalde, si es continuaran publicant les retribucions anuals de tots els regidors i regidores al
web de l’Ajuntament, com s’ha fet fins ara i quins horaris d’atenció al públic tindran, això són una
sèrie de dubtes que tenim i ens agradaria que ens les contestéssiu.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, bé, referent a la primera, no et contestaré perquè són rumors, i per
tant es poden dir moltes coses, això ja es veurà. Jo els rumors no els contesto, i quan sigui el
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Un apunt sobre la dedicació veiem que parla del 25 % amb una dedicació mínima de 10 hores
setmanals, recordo una crítica que vas fer Rosa, fa uns anys a una proposta que es va aprovar en
aquest Ple, establir una dedicació mínima en aquest cas a la meva persona com alcalde de ara no
recordo si era de 20 hores ó 15 hores, vas fer una crítica molt potent, sobre que els regidors han
de dedicar totes les hores de la setmana, i ara veig que també feu constar això d’aquesta
dedicació mínima de 10 hores, i entenc que els regidors no tan sòls dediquen 10 hores sinó, 30, 40
ó 50 hores i 200 hores, les que convé, però em fa gràcia que fa uns anys, vas fer una crítica
ferotge i enguany ho tenim aquí en aquest apartat.
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També lligat amb el fet de que l’alcalde serà diputat provincial, recordo que en un Ple ens va dir
que ell per qüestions de gestió del patrimoni personal de maig o durant l’estiu i fins passats Tots
Sants, doncs no tindria disponibilitat, entenem que continuarà passant lo mateix, que durant
aquest mesos no podrà atendre les seves obligacions com alcalde, si amb això li sumem els dies
que haurà de dedicar a la Diputació, doncs ens agradaria saber qui assumirà les funcions
d’alcaldia tot aquest temps que el senyor alcalde no hi podrà dedicar el temps que hi toca.
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euros d’aquesta nova legislatura, doncs són uns increments considerables, segons quin any agafis
de referència del 65 al 173 %. Voldríem pues això que es justifiqués aquest augment de retribució
a que és degut. L’altra pregunta és que entenem que no hi ha retribució per l’alcalde, perquè
entenem que com serà nomenat diputat provincial, tindrà dedicació exclusiva allí i no podrà
percebre d’altres administracions; aprofito l’avinentesa per felicitar-lo pel seu nomenament demà
com a diputat; doncs això entenem que l’alcalde no percebrà retribucions perquè ja percebrà les
de diputat, llavors ens apareix un altre dubte, corre el rumor per la comarca, de que d’aquí dos
anys l’alcalde deixarà de ser diputat provincial i llavors el dubte que es planteja es que si d’aquí
dos anys es modificarà el cartipàs, s’augmentarà la despesa global de la partida, es redistribuiran
aquests diners, aquest també és un dubte que se’ns planteja, i si és cert aquest rumor que corre
per la comarca. Aquí estem parlant d’aquest 6.300 euros de dedicació parcial i ens agradaria saber
que representa la seguretat social i el IRPF a càrrec de l’empresa, i quina és la quantitat que s’ha
de sumar a cada un d’aquets 6.300 euros bruts anuals.

moment ja veurem si plego o no plego, em canvio no em canvio, o continuo o no, en aquell
moment ja en parlarem, ja et dic jo els rumors no els contesto.
En lo demés, en el tema dels funcionaris et contestaran ells, les coses les hem fet legals, nosaltres
som gent legal.

Sra. Rosa Mª Buira, bé, nosaltres com a grup de Junts per Bell-lloc, dins de les diferents opcions
legals que hi havia, lògicament amb el consentiment i amb, com ha dit el Ramon, amb
l’assessorament de la secretària, vam optar per aquesta dedicació parcial, i tots donats d’alta a la
seguretat social, en temps enrere, s’havien fet les coses d’una alta manera, nosaltres en aquest
moment vam decidir fer-ho així, i un objectiu era ser molt escrupolosos amb la normativa i amb la
legislació. Ja ho tinc apuntat per després, però et faig el comentari ara, m’ha semblat Carles que
amb alguna de les preguntes que ens has fet, que lògicament te les podem aclarir, totes les
respostes normalment acostumen a ser que si, o seran que si, però és com, m’ha donat la
sensació que posaves en dubte, doncs la professionalitat de la nostra assessora, perquè nosaltres
no som legals, perdó, no som legalistes, no sabem de lleis, però si que tenim la obligació de
buscar un assessorament, i en aquest cas és la senyora secretària que ella el primer que va fer és
recordar-nos quina era la quantitat màxima que podíem cobrar en una feina i en una altra, si
s’havia de demanar comptabilitat o no s’havia de demanar, lògicament això és la nostra assessora
legal la que sap si s’ha de fer o no s’ha de fer, fer-nos aquestes preguntes si ho hem fet si ho hem
tingut en compte, si sabem quin és el percentatge, doncs m’ha donat la sensació que era una mica
posar en dubte la professionalitat de la nostra secretària, però bé, segurament no ha sigut aquesta
la intenció.
L’equip de govern anterior, si que dic que vau posar en pràctica això del cobrament per dedicació
parcial, però no tots els regidors, fèieu anar aquest sistema, per tant el teníeu una mica esmi
llanat, nosaltres si que hem entrat tots en aquesta nova manera de fer el cobrament. El sistema de
les comissions de govern, que utilitzàveu vosaltres, era una altra manera de gestionar
l’ajuntament, una cosa és la dedicació parcial, de que tu fessis les hores que hagis de fer i et
reuneixis quan vulguis i l’altra és que estableixis unes comissions de govern i havia unes
indemnitzacions per les comissions de govern, el fet de funcionar amb comissions de govern,
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, perquè dona la sensació que com si haguéssim fet alguna il·legalitat,
però clar primera que som gent legal, sempre ho hem sigut gent legal, encara que hi hagi gent que
es pensi que volen que donem la sensació que som il·legals, però som gent legal, després a part
d’això clar aquí tenim la jurista a l’Ajuntament, i ens diu veieu les coses s’han de fer així i així i
nosaltres tal com ens ha dit la jurista les hem fet. Pel que fa a les retribucions a plens, es que els
que cobren la indemnització pel temps que treballaran per l’ajuntament, no cobraran per
assistència a plens, només cobrarem els que no cobrem indemnització aquesta. Referent als
diners del que cobren, pues mira sumant i restant és molt poquet del que cobràveu vosaltres, tu
fes tots els números, nosaltres som un regidor més, vosaltres un regidor menys, però si tu ara
sumes tot el muntant, veuràs com et surt poquet, però ara no vull entrar aquest, no vull entra aquí,
mira el cobrar poc o molt això és molt subgèneres, això es demostra amb la feina, un pot cobrar
molt poc, i a damunt encara ha cobrat massa, per la poca feina que ha fet, això el poble ho
decidirà si la gent que estan aquí estan cobrant massa pel que fan o poc pel que fan, perquè igual
li pots donar 200 euros, i diu hòstia malaguanyat, potser valia més agafar un que pagava 500
euros i hagués fet doble feina, que això ens passa a la vida, això ens passa a la vida normal, per
tant jo penso lo de cobrar poc o molt d’aquí quatre anys es decidirà si val la pena o no val la pena.
Jo aquí acabo, ja t’he contestat les meves preguntes, perquè moltes de les preguntes que em
sembla que has fet, la Rosa ja et contestarà, però amb el tema dels funcionaris, et contestaran els
funcionaris, però les coses s’han fet bé, primera perquè som gent legal, segona perquè li vam dir a
l’advocada de l’ajuntament que és la nostra secretària com s’havien de fer les coses, i ella ens ho
ha dit, per tant res a dir.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, no ho dubto.

L’ajuntament pagarà la seguretat social, lògicament, no puc dir quina és la quantitat, perquè la
veritat no ens hem dedicat a comptar-la, suposo que això seran unes qüestions que hauran de
resoldre els tècnics, i que més endavant si vols et podem informar, però en aquests moments no et
puc dir quan valdrà la seguretat social de tot això, el que si, com he dit abans, hem intentat ser
molt escrupolosos amb la normativa i amb la legislació i si el sistema més clar i més transparent
penso que era el que hem escollit, que hi hagi una dedicació parcial, on aquests diners lògicament
tenint en compte que els que som funcionaris, i tot això, tinguin uns límits i no ens hem traspassat,
a partir d’aquests límits, s’ha de pagar una seguretat social, que és el que diu BOE que sempre
que hi ha una indemnització amb forma de diners o amb forma de sou, o amb forma dient-li com
vulguin, hi ha una part que se la queda l’Estado, lògicament hem sigut molt curosos i molts
respectuosos en fer-ho així, a partir d’aquí dels diners que nosaltres cobrarem lògicament també
nosaltres farem les aportacions que ens corresponguin al Gobierno de España, per tant aquí
legalitat al màxim perquè de al·legalitats que ens van acusar, doncs ja estem una mica espantats
de tot això. Llavors, per tant, hem sigut molt rigorosos i molt escrupolosos en complir tot això.
Lògicament això doncs voldrà dir una sèrie de coses pel nostre poble, però hem de ser
escrupolosos i hem dit que pagarem la seguretat social.
I bé, l’equip de Junts x Bell-lloc, com has dit, que dedicàvem 10 hores la dedicació mínima, suposo
que la resposta que hem vas donar tu aquell dia, no la recordo, però devia ser molt semblant a la
que et donaré jo ara, és que la dedicació, com tots sabem, és que quan fem de regidors no són 10
hores, sinó que són moltes més, i nosaltres l’equip de Junts x Bell-lloc, sí que som molt conscients
al que ens hem compromès, ens hem compromès a treballar pel poble amb dedicació parcial
perquè així toca fer-ho legalment, però la dedicació per nosaltres serà totes les hores que puguem
i que el càrrec ens demani, com suposo que hem fet tots els regidors, tots som conscients que
quant et compromès a fer una feina d’aquest tipus, doncs hi ha una part de la teva vida personal,
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Com ens ha dit el Ramon les indemnitzacions que cobrarà cada regidor seran 6.300 euros anuals
bruts, repartits en 12 pagues, tots els regidors del grup cobrarem el mateix i no cobrarem les
assistències a plens. L’alcalde no tindrà indemnització, no cobrarà per ser alcalde, ha sigut una
decisió seva, només cobrarà els 70 euros per assistència a plens, com la resta de l’oposició.

ACTES DE PLENS 2019

nosaltres no hem vist un sistema prou àgil i prou eficient, segurament des de la nostra òptica ho
veiem diferent de com ho veieu vosaltres, com funcionàveu vosaltres, però des de la nostra òptica
la sensació que ens va donar, era que l’ajuntament era poc àgil, que hi havia molt temps que cada
15 dies s’havia de fer una comissió de govern, i que a la comissió de govern següent s’havia
d’aprovar l’acta de la comissió anterior, fins que l’acta no estava aprovada no es podia executar i
fer-se segons quines actuacions, i això endarreria l’actuació, segons el nostre criteri, segons la
nostra manera de veure. Nosaltres la manera de funcionar que tenim, que ja fèiem fa temps, i
continuarem fent exactament igual ara, independentment de les reunions que faci cada regidor
amb les seves àrees i les seves regidories, doncs si el Jaume ha d’anar a trobar-se amb els del
hoquei, o amb el que sigui, doncs ell fa les seves reunions independents i cadascú de nosaltres
fem les nostres reunions, però ens trobem com a mínim una vegada a la setmana, i de vegades
dues, aquestes setmanes que portem a l’ajuntament, ens hem trobat més d’una vegada a la
setmana, llavors cadascú exposa les inquietuds que té de la seva regidoria i entre tots decidim, i
llavors pactem una sèrie d’actuacions que s’hagin de fer, l’endemà d’aquesta reunió que és una
vegada a la setmana o dues, doncs l’endemà ja es pot començar a actuar, perquè l’alcalde, pot
començar a fer el decret que correspongui o podem dir als agutzils o als tècnics de l’ajuntament
doncs l’actuació que s’hagi de fer, entenem, nosaltres estem molt més còmodes treballant així,
pensem que aconseguim ser més àgils i que per tant serem més ràpids, no tot el ràpid, ja avisem,
no tot el ràpid que ens agradaria ser, però la intenció es aconseguir el màxim de rapidesa,
d’eficàcia i d’eficiència que penso que és el que dèiem de demanar a qualsevol equip de govern o
a qualsevol ajuntament, la oposició en aquest cas, podeu estar informats de tot el que s’hagi
decidit i de tot el que s’ha fet, perquè lògicament als plens s’han de passar els decrets, per tant
cada trenta dies, sabreu que s’ha fet.

s’ha de dedicar a aquesta tasca. Una part de la teva vida personal i de la vida personal de la teva
família, que aprofito per donar-los les gràcies a tots, a tots els familiars de l’equip de govern,
perquè tots participaran d’aquesta actuació a l’ajuntament nostra, per tant gràcies a tots per la
paciència.

Sra. Rosa Mª Buira, un altre punt, un incís, recordant el que ha dit el Ramon que en una altra
època, que si era diputat i era alcalde, en aquells moments cobrava el sou de diputat i el sou
d’alcalde, en aquests moments, ell personalment ha decidit que no volia cobrar el sou d’alcalde,
però no perquè sigui una incompatibilitat, la incompatibilitat ja la resoldria al seu moment, com hem
fet tots al moment que toca, resolem les incompatibilitats que toquen. En quan al que vosaltres
cobràveu menys i nosaltres representa que cobrem més, doncs primera som un regidor més, ara
som cinc, vosaltres també éreu cinc, però els percentatges aquells que ens has comentat, no has
fet el percentatge de l’alcalde, en aquest cas, el sou de l’alcalde, llavors si haguéssim inclòs al
percentatge el sou de l’alcalde, el percentatge hagués canviat, perquè hem passat de uns 13.000
euros a 0 euros, per tant aquí hi ha una diferència important, la diferència son uns 6.000 euros al
mes, a l’any, perdó, entre el que cobràveu vosaltres i el que cobrarem nosaltres, nosaltres som sis,
vosaltres éreu cinc, per tant si fem la divisió, quedem més o menys igual. Després valorarem,
veurem les hores de dedicació, jo penso que també podrien ser diferents i les actuacions que es
facin doncs ja veurem, també poden ser diferents, llavors com ha comentat el Ramon abans, a
vegades les coses tenen un preu segons com s’han fet, i que s’ha fet, i segons que potser ser que
representin més barates, d’aquí quatre anys valorarem tot i admetre’m que es lo que hagi passat,
si el sou ha sigut molt desproporcionat per totes les hores de dedicació que s’han tingut, i per la
feina que s’ha fet o ha sortit com pensàvem. Però això només ho sabrem d’aquí quatre anys.
Sr. Carles Palau, jo no he posat en dubte res, no poso en dubte de que heu treballat, no poso en
dubte l’assessorament legal per part de secretaria de l’ajuntament, no poso en dubte res, i si
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Sr. Ramon Consola, jo voldria fer, ja que s’ha nombrat la meva vida personal i també s’ha nombrat
que seré diputat, sí, demà seré diputat, jo li vull recordar que havia sigut alcalde i diputat i és la
vegada que s’ha fet més coses al poble, és a dir, vaig donar a l’abast a Diputació, vaig donar a
l’abast al poble i vaig donar a l’abast a casa meva, això de que vegades la dedicació, com diuen
els castellans “el movimiento se demuestra andando”, vull dir aquestes coses s’han de demostrar,
no amb paraules, no hi ha prou, s’ha de demostrar, feia de diputat, li recordo el que es va fer
llavors aquí a Bell-lloc, es va construir molt, això volia dir moltes hores, molts expedients, negociar
amb molta gent, i parlar molt i perdre moltes nits, i casa meva tampoc la vaig deixar; vostè m’ha dit
es que clar quan comencis a collir ens parla de no sé quan a no sé quan; gràcies a Dèu jo sóc una
persona que sempre sóc conscient del que estic fent, sempre i els meus companys ho sabem, sóc
una persona que sóc molt entregada, i sóc molt entregada amb tot, i si no puc anar a dormir no hi
vaig, els que han treballat amb mi, tant els de l’administració, tant els companys com els de la
família, això ho coneixen, d’acord i pensi una cosa no és el mateix estar a l’oposició com estàvem i
vostès organitzàvem les seves reunions quan a vostès els hi anava bé, a mi o a nosaltres en
aquell moment ens podien agafar per canviar, com si resulta que ara estem al capdavant i hem de
gestionar l’ajuntament, per tant som conscients, i per tant nosaltres farem el que hagin de fer, a
veure si es pensen que ara deixarem l’ajuntament de banda perquè ja hi estem, perquè he d’anar
a collir les pomes, no s’equivoqui, jo colliré les pomes i atendré l’ajuntament, com sempre he fet,
no faltarà res, no es preocupi per això, només li volia deixar. I després l’altra, que també ha fet
l’incís, si ho publicarem, ja ho estem publicant, clar que ho publicarem, ja ho diem quant cobrarem,
això es publicarà a més ja ho diem el que cobraran cada any, més d’això no cobraran, cobraran
això, lo que haurem de publicar són els plens, nosaltres, no ells, si en fem molts o en fent pocs,
però ho publicarem tot. Que tothom ho sàpiga, tranquil que nosaltres serem transparents, legals
tant o igual com vosaltres, per no dir més.
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I bé, nosaltres només podem dir això, estem disposats a treballar ho volem fer amb tota la legalitat,
respectant totes les normes que s’hagin de respectar, i la manera més transparent que hem trobat
ha sigut aquesta. Per tant a partir d’aquí ja no podem dir res més.

aquesta ha sigut la sensació, demano disculpes, no era la intenció posar cap ombra de dubtes
sobre com heu portat aquest tema, en absolut, simplement, ja ho he dit al començament, com que
no hem tingut informació de cap dels punts del Ple abans de la convocatòria, teníem uns dubtes, i
aquests dubtes la majoria són que ja se’m van plantejar a mi al seu moment, només volia
corroborar si vosaltres els havíeu tingut en compte, que no s’hagués passat res per alt,
senzillament perquè de la mateixa manera que ho vam mirar i remirar al moment de fer les
retribucions fa quatre anys i fa tres es van canviar, senzillament això, no poso en cap moment en
dubte que ho heu mirat i remirat, senzillament volia confirmar de que no se us havia passat res per
alt.

Sr. Carles Palau, els regidors han de cobrar, això està claríssim, amb això ens trobarem els
regidors han de cobrar, dediquen unes hores que prenen d’altres llocs, i això té un preu, i genera
unes despeses que s’han de compensar, amb això estem d’acord, i no és això el que...
Sra. Rosa Mª Buira, els regidors han de cobrar, però que quedi ben entès que els regidors no
cobren és un cobrament simbòlic, podrà semblar més o menys simbòlic o més o menys exagerats,
però els que hem sigut regidors i els que heu sigut regidors sabeu que el cobrament és simbòlic,
perquè com molt bé dius tu, ja ho saps genera despeses i inverteixes una sèrie d’hores que si les
anessis a treballar a un altre lloc i té les paguessin al preu que es paguen les hores, doncs
segurament pujaria molts més diners dels que estem parlant, per tant és un cobrament simbòlic, és
un reconeixement simbòlic a una feina que s’està fent.
Sr. Carles Palau, amb això estem d’acord, i ho dic, s’ha de pagar la feina del regidor, no és aquest
el motiu de les meves preguntes, ni vull posar en dubte el fet de que els regidors cobrin,
senzillament aquí hi ha un ball de xifres, comparat amb la legislatura passada i les anteriors i
volien que se’ns justifiqués aquest ball de xifres, senzillament és això, no el fet de que hi hagi una
retribució, i com he dit abans, m’agrada que hagueu agafat aquest sistema, és el que s’està
demostrat que és el més segur per tothom, més segur, tant pels treballadors com per l’empresa,
perfecte.
Pel que fa a la Junta de Govern, podríem discutir, perquè no estic d’acord amb el que has dit, però
evidentment podíeu haver tingut Junta de Govern igualment i haver tingut tots retribució per
dedicacions parcials, que no és incomptable,
Sr. Ramon Cònsola, sí.
Sr. Carles Palau, no és incompatible.
Sr. Ramon Cònsola, sí.
Sra. Secretària, no.
Sr. Carles Palau, tu pots establir retribucions per assistència a juntes de govern o no.
Sr. Ramon Cònsola, sí, però, ja ens ho vam plantejar.
Sr. Carles Palau, en aquest cas hi hauria Junta de Govern cobraria l’alcalde perquè si que tindria
dret per assistència, però la resta no. Un motiu de no tenir Junta de Govern no podem justificar
amb el sistema de retribucions o no als regidors.
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Sr. Carles Palau, evidentment els regidors han de cobrar.

ACTES DE PLENS 2019

Sra. Rosa Mª Buira, t’agraïm la intenció que en aquest cas és una bona intenció.

Sra. Rosa Mª Buira, jo ho volia justificar pel que fet que nosaltres ens agraden més, estem més
còmodes, funcionant amb el nostre sistema de reunió setmanal i no haver d’esperar als quinze
dies, i després dels quinze dies redactar un acta i tot això, doncs hem escollit aquest sistema,
perquè a nosaltres ens funciona millor, i ens sembla més àgil i més ràpid i que tot és més eficient,
però.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, és menys, t’he dit sumant i restant.
Sr. Carles Palau, sumant i restant que?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, sumant i restant tot el bloc de tots els regidors la despesa de tots els
regidors de tots són 4.200 euros.
Sr. Carles Palau, jo només estic parlant de l’equip de govern, no entro a parlar de tots els regidors.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, però hem de contar el cost per l’ajuntament i tot això.
Sr. Carles Palau, també podíem entrar al debat de que no és lo mateix pagar la seguretat social de
dos que de cinc.
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Ja per acabar, i recordo que nosaltres ens abstindrem en aquest punt, perquè no hem tingut temps
per valorar la informació que ens heu donat, has reconegut Rosa, i m’agrada que ho hagis
reconegut, perquè he fet els comptes mentre la teva exposició, que la diferència és d’un 6.000
euros anuals, del que es va cobrar l’últim any.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, és un criteri que heu adoptat, te’l respecto perfectament, només fer l’apunt que
nosaltres ens reuníem cada setmana, independentment si teníem o no Junta de Govern, l’únic que
aquella reunió no constava i la de Junta de Govern si perquè hi havia un acta, senzillament això.

Sr. Carles Palau, doncs comptem-ho tot, les cinc seguretat socials que haureu de pagar, etc., etc. I
ja acabo, senyor alcalde, em queden unes quantes preguntes per respondre, com és la
compatibilitat, la reducció de jornada, que si us sembla, que potser no les teniu, us les farem per
escrit i ja.
Sra. Rosa Mª Buira, les tenim. En el meu cas, la compatibilitat del Departament d’Ensenyament, si
no arribes a unes certes quantitats no fa falta demanar-la, però tot així la demanarem però ja tenim
constància de que les coses són així, llavors lògicament hem de pensar en demanar la
compatibilitat, i en el meu cas no fa falta, però dilluns vindré a buscar el certificat, que estén la
secretària, després de l’acord de Ple i el presentarem i farem tot el que toqui, no tinc reducció de
jornada a l’escola, continuarem amb les dues jornades de la mateixa manera que el Ramon va a
collir pomes i després va a l’ajuntament, jo a l’escola i després vindrem a l’ajuntament, perquè el
que si tenim constància, des del Departament d’Ensenyament si que tindran constància de que el
meu horari laboral i el meu horari a l’ajuntament seran un altre diferent i aquí si que hem fet un
quadre horari que la senyora secretària el té guardat, on justifiquen quines són les nostres hores
de treball a l’ajuntament, aquelles són les mínimes, i a partir d’aquí totes les que haguem de
dedicar i per coherència i per sentit comú, ja tant el Miquel que som els funcionaris, com jo doncs
ja sabem que el Miquel al matí ha d’estar a la Diputació i jo he d’estar a Fondarella, llavors si ens
hem de reunir amb algú, haurà de ser a la tarda a partir de les 6 o d’una altra hora, o un dia que
tingui festa o un munt de coses, fins aquí hem sigut respectuosos i repeteixo, respectuosos i legals
amb totes les qüestions, però agraeixo que des de l’oposició doncs ens feu recordatori de tot això
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, però la llei diu que s’ha de pagar seguretat social. Si dius que s’ha de
funcionar així.

perquè l’interès de tots es que tot funcioni de la millor manera possible i que no tinguem problemes
de legalitat ningú.

Sr. Miquel Campàs, per acabar el punt de la compatibilitat, jo, a part de l’horari que ja sap la
senyora secretària que puc fer a l’ajuntament, el conveni de treballadors de la Diputació hem
permet excusar-me per feines de caràcter públic, si hi ha algun problema o he d’assistir a una
reunió o a un treball que requereixi, en el meu cas concret. I sobre el punt que ha dit el Miquel ara,
la Rosa ja t’ho ha agraït, però aquest oferiment també el vam fer nosaltres quan va començar la
vostra legislatura, si no recordo malament, però malauradament que recorda no vas preguntar mai
com a regidor de festes alguna, com ho podíem fer o com ho faríem, per tant jo ho agraeixo i ho
has comentat en aquests 15 ó 20 dies que portem, però de la vostra part, o almenys de la teva,
mai m’has consultat, que jo recorda, però jo ho agafo i ho agreixo.
Sr. Miquel Amorós, jo crec, faig el comentari per al·lusions, jo crec que amb aquest comentari no
estàs sent just, primer que tot perquè jo en cap moment, és a dir, en el canvi de govern jo t’he
vingut a trobar a tu i t’he fet algun comentari sobre el tema dels contractes, he anat a trobar la
regidora, perquè em pensava o perquè se m’havia dit que portaria temes de joventut i he sigut jo
com a equip de govern sortint, com a regidor sortint que he anat a trobar els regidors entrants,
l’altra vegada això no va passar, es van fer unes reunions, es va fer l’oferiment.
Sr. Miquel Campàs, jo et vaig fer l’oferiment durant les festes, inclús per la Festa Major de Bell-lloc,
et vaig dir si necessitaves ajuda i et vaig assessorar.
Sr. Miquel Amorós, deixa’m acabar Miquel, al moment de començar el cartipàs, aquest oferiment
no hi va ser, almenys jo no el vaig entendre, vam fer una sèrie de reunions per parlar del cartipàs,
per parlar de tot això, però en cap moment va haver un traspàs d’informació d’un regidor cap a
l’altre, i sobre el tema dels comentaris jo t’he trucat durant aquesta legislatura, no sé si més
vegades, per temes de festes et vaig trucar dues vegades, una vegada per preguntar-te coses
sobre les tires, sobre els sortejos que fèiem en els balls del diumenge, i l’altra vegada per
preguntar-te, jo crec que no et vaig trucar, sinó que ens vam trobar un dia per preguntar-te com
gestionàveu el tema de les cadires amb el tema dels palcos i tot això, és a dir jo quan he tingut
algun dubte no he tingut cap problema en trucar-te a tu, trucar a la persona que abans era la
regidora de joventut, és a dir no és veritat que no us hagi trucat o no us hagi consultat quan m’ha
convingut, és més al moment de constituir, vam fer una reunió per parlar del tema de festes i així i
recordo que us vaig convocar a tota la comissió de festes anterior, és veritat o no?
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Sra. Rosa Mª Buira, molt bé, gràcies, penso que això és una bona entesa i és algo que pot millorar
les condicions de tot el poble, que és el que tots volem, tots els que estem aquí, el que volem és
treballar pel poble i que Bell-lloc avanci com més millor i millorem totes les coses que siguin
possibles, per tant, s’agraeix moltíssim que tingueu aquest oferiment.
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Sr. Miquel Amorós, jo voldria afegir una cosa també, és a dir, aquí a part d’aquest punt, d’aquesta
proposta, a part de les retribucions i un acord que és el de les delegacions de les regidories per
part de l’alcalde, l’alcalde delega a una sèrie de regidors, i llavors abans he fet un oferiment, ara
faig un altre, aquí hi ha un regidor que s’ocuparà de cada àrea, l’equip de govern anterior aquestes
àrees ja sabeu com les teníem distribuïdes, durant aquests dies anteriors a aquest Ple i al canvi de
govern, ja sabeu que cada regidor hem intentat els temes més importants de reunir-nos amb els
regidors entrants per explicar-los les coses més importants o les línies de treball que s’han quedat
una mica a mitges amb el traspàs de l’equip de govern i el que voldríem fer és dir-vos que aquesta
serà la tònica durant aquests quatre anys, qualsevol dels regidors que portaran alguna de les
àrees que avui es deleguen té algun dubte o alguna cosa sapigueu que podeu comptar amb el
suport de l’equip de govern anterior amb les coses que siguin positives pel poble.

ACTES DE PLENS 2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, també vull dir que per a poder demanar ells la compatibilitat s’ha
d’aprovar avui al Ple, per tant, això és un pas que ve després d’aquest Ple.

Sr. Miquel Campàs, sí, jo lo que si he comentat és que en quatre anys, com tu has dit, dos
vegades.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo si voldria fer un referent, jo si que em vaig reunir en aquell moment
amb l’alcalde, jo vaig fer el traspàs.
Sra. Nadir Castells, però altres regidors no.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo parlo per al·lusió, el vaig felicitar aquí i el dilluns a les 8 estava al
seu despatx i li vaig dir el que hi havia.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta d’acord d’establiment del règim de dedicacions, retribucions,
dietes i indemnitzacions dels membres de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, aquesta es aprovada
per majoria absoluta dels membres assistents de la corporació.
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Sr. Miquel Campàs, només és aclarir, nosaltres també portàvem dotze anys de rodatge i en cap
moment vam necessitar ajuda més soferta més alegre, senzillament això, com has dit dos vegades
ens hem vist, i que me n’alegro que ha anat molt bé, només era aclarir això, i s’agraeix la vostra
col·laboració.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Miquel Amorós, bé, igual jo espero que com que evidentment teniu rodatge alguns de vosaltres,
cosa que no teníem nosaltres quan vam entrar, potser no ho necessitareu, millor per vosaltres,
però l’oferiment és franc, jo entenc que és com una puntilla, crec que és un comentari que no és
necessari, perquè no és veritat tampoc.

Vots a favor:

Abstencions:
5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. Enric Cerqueda, Sr. Miquel
Amorós, Sra. Nadir Castells.

QUART.- CREACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT – COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES- I FIXACIÓ DEL SEU RÈGIM D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.
ANTECEDENTS DE FET
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril i
que es van celebrar el passat 26 de maig de 2019, i constituïda la nova Corporació municipal en
data 15 de juny de 2019, és necessari adoptar les mesures organitzatives necessàries per al
normal funcionament de l’Administració.
Les Comissions Informatives són òrgans complementaris de caràcter assessor i articulador de la
participació dels grups municipals.
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6 Grup Municipal de Junts, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira, Sra. Brigit
Jubillar, Sr. Jaume Amorós, Sra. Angela Utrilla.

Correspon al Ple, doncs, la creació, composició i determinació del règim d’organització i
funcionament de les Comissions Informatives de caràcter permanent.
FONAMENTS DE DRET

3. L’article 101.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, preveu que per acord del Ple, la
Comissió d’estudi, d’informe o de consulta especialitzada en matèria financera pot actuar
com a Comissió Especial de Comptes.
4. L’article 100 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la periodicitat de les
sessions ordinàries de les Comissions Informatives correspon determinar-la al Ple.
Per tot això, proposo al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Constituir la Comissió Informativa de caràcter permanent següent:


Comissió Especial de Comptes

Número: 2019-0008 Data: 01/10/2019

2. Els articles 123 a 126 del ROF, que regulen el règim de funcionament de les Comissions
Informatives.

ACTES DE PLENS 2019

1. L’article 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en concordança amb els articles 134
i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (en endavant,
ROF), estableix que correspon al Ple de l'Ajuntament crear i determinar el nombre i
denominació de les Comissions Informatives d’estudi, d’informe o de consulta.

-

President: L’Alcalde o regidor/a en qui delegui
Vocals:
En representació del grup municipal Junts per Bell-lloc d’Urgell: 3 regidors
En representació del grup municipal Bell-lloc Es Mou – Acord Municipal: 3 regidors

-

Secretari: La secretaria intervenció de l’Ajuntament o funcionari/a en qui delegui

Tercer. A requeriment del seu president, hi podran assistir amb veu i sense vot els/les regidors
amb delegacions en l’àrea temàtica corresponent, així com la resta de personal al servei de la
corporació.
Quart. S’aplicarà el criteri de proporcionalitat de l’article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, en concordança amb l’article 60.5 del mateix text legal, segons el resultat obtingut en les
eleccions municipals del 26 de maig de 2019.
Cinquè. La Comissió Especial de Comptes es reunirà ordinàriament 1 cop l’any amb motiu de
l’informe del Compte General del Pressupost municipal.
Sisè. Comunicar aquest acord als diferents grups municipals, fent-los saber que hauran de
designar els seus representants i el suplent en la Comissió Especial de Comptes i notificar-ho per
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Segon. La Comissió Especial de Comptes estarà integrada pels membres següents:

escrit a la Secretaria de l'Ajuntament en el termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l’endemà
de l’adopció d’aquest acord.
Setè. Facultar l’alcalde per a l’adscripció dels diferents vocals representants dels grups municipals
a la Comissió Especial de Comptes, un cop designats pel grup corresponent.

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, només una pregunta, entenc que hi haurà quatre representats de Junts i 3 de
Bell-lloc es Mou.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, si, això és el que marca la normativa, quatre i en aquest cas l’alcalde
té vot ponderat en cas d’empat.
Sra. Rosa Mª Buira, cal que diguem qui formarà part de la comissió aquesta?
Secretària Interventora, ho heu de comunicar per escrit i amb un decret d’alcaldia ho nomenarà
l’alcalde.

Número: 2019-0008 Data: 01/10/2019

No obstant, el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell decidirà el que cregui adient.

ACTES DE PLENS 2019

Vuitè. Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de Transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en
compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

Sr. Carles Palau, els grups municipals ho hem de comunicar per escrit.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, aquest acord s’ha de comunicar...
Votacions
Es sotmet a votació la proposta d’acord de creació de la Comissió informativa permanent
–Comissió especial de comptes- i fixació del seu règim d’organització i funcionament, aquesta es
aprovada per unanimitat dels membres assistents de la corporació.
Vots a favor:
6 Grup Municipal de Junts, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira, Sra. Brigit
Jubillar, Sr. Jaume Amorós, Sra. Angela Utrilla.
5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. Enric Cerqueda, Sr. Miquel
Amorós, Sra. Nadir Castells.

CINQUÈ.- NOMENAMENT DEL REPRESENTANT MUNICIPAL A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ
DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 16 – FOLGUERA
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Secretària Interventora, sí, segons el punt sisè.

Atès que de conformitat amb el que preveu l’article 130.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per decret
d’alcaldia núm. 2017-0026 de data 6 de febrer de 2017, es va procedir a designar al representant
municipal de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística 16 Folguera i els seus
òrgans de govern.
Per tot això aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides i de conformitat
amb la legislació urbanística que resulta d’aplicació, proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer. Designar al Sr. Ramon Cónsola Palau, Alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell,
representant d’aquest Ajuntament en la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística
16 Folguera inclòs en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

Número: 2019-0008 Data: 01/10/2019

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 254/2016 i 2017-0026 de data 8 de novembre de 2016 i 6 de
febrer de 2017 respectivament, es van aprovar inicialment i definitivament les Bases d’actuació i
els Estatuts de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística 16 Folguera del
municipi de Bell-lloc d’Urgell previst al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, promogut pels
propietaris de l’àmbit d’actuació urbanística que representen més del 50 % de la superfície del
polígon. Posteriorment, es va inscriure al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laborades de la
Generalitat de Catalunya, l’entitat urbanística resultant, en els termes legalment establerts.

ACTES DE PLENS 2019

Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril i
que es van celebrar el passat 26 de maig de 2019, i constituïda la nova Corporació municipal en
data 15 de juny de 2019, resulta necessari procedir a la designació d’un nou representant
municipal al Consell Rector de l’Entitat Urbanística Col·laboradora del Polígon d’Actuació
Urbanística 16 Folguera, en haver expirat el mandat del membre electe que fins ara venia exercint
aquestes funcions representatives.

Tercer. Difondre el contingut d’aquesta resolució, en compliment del Principi de Transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en
compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de Catalunya.
No obstant, el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell decidirà el que cregui adient.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Ramon Consola, abans de passar-li la paraula, he de dir que això ho portem al Ple
perquè si hagués sigut qualsevol altre regidor amb un decret n’hagués hagut prou, però és més
transparent que si l’alcalde es fa un decret amb ell mateix, que sigui el Ple el que ho aprovi, per
tant ho passem a votació.
Sra. Rosa Mª Buira, és un tràmit que s’ha de fer.
Sr. Carles Palau, es canviar.
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Segon. Notificar aquest acord al membre electe afectat i al President d’aquesta Junta de
Compensació, pel seu coneixement i efectes.

Votacions
Es sotmet a votació la proposta d’acord de nomenament del representant municipal a la Junta de
Compensació del polígon d’actuació urbanística – 16 Folguera, aquesta es aprovada per
unanimitat dels membres assistents de la corporació.
Vots a favor:

SISÈ.- DACIÓ EN COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 2019-0194 DE DATA 4 DE JULIOL DE
2019 SOBRE NOMENAMENT TINENTS D’ALCALDE.
L’Alcalde presenta la resolució d’alcaldia núm. 2019-0194 de data 4 de juliol de 2019, que es
transcriu a continuació:
“DECRET D’ALCALDIA
Assumpte: Nomenament dels tinents d’alcalde (Exp. 368/2019)

Número: 2019-0008 Data: 01/10/2019

5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. Enric Cerqueda, Sr. Miquel
Amorós, Sra. Nadir Castells.

ACTES DE PLENS 2019

6 Grup Municipal de Junts, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira, Sra. Brigit
Jubillar, Sr. Jaume Amorós, Sra. Angela Utrilla.

Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril i
que es van celebrar el passat 26 de maig de 2019, i constituïda la nova Corporació municipal en
data 15 de juny de 2019, és necessari establir una nova organització municipal, en particular pel
que fa a la designació de tinents d’alcalde.
FONAMENT DE DRET


Els articles 55 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, segons els quals l’alcalde designa i revoca
lliurement els tinents d’alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern Local i, on
aquesta no existeixi, d’entre els regidors, i el substitueixen, per ordre de nomenament, en
els casos de vacant, d’absència o de malaltia.



L’article 46 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que estableix que el nomenament i el cessaments
de tinents d’alcalde es farà mitjançant resolució de l’alcalde, de la qual se’n donarà compte
al Ple i es publicarà al BOP, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la
signatura de la resolució per part de l’alcalde, llevat que es digui una altra cosa.
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ANTECEDENTS DE FET

Per tot això, RESOLC:
Primer. Nomenar tinents d’alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell als/les regidors/regidores
següents:
● Sr. Jaume Amorós Bonet
● Sr. Miquel Campàs Pla
● Sra. Brigida Jubillar Jové

Quart. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la corporació en la sessió extraordinària
d’organització que es convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.”
El Ple es dona per assabentat del decret d’alcaldia 2019-0194 de data 4 de juliol de 2019.

SETÈ.- DACIÓ EN COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 2019-0193 DE DATA 4 DE JULIOL
DE 2019 SOBRE DELEGACIÓ COMPETÈNCIES A FAVOR DELS REGIDORS.
L’Alcalde presenta la resolució d’alcaldia núm. 2019-0193 de data 4 de juliol de 2019, que es
transcriu a continuació:
“DECRET D’ALCALDIA
Assumpte: Delegació de competències a favor dels regidors/es (Exp. 368/2019)
ANTECEDENTS DE FET
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril i
que es van celebrar el passat 26 de maig de 2019, i constituïda la nova Corporació municipal en
data 15 de juny de 2019, és necessari establir una nova organització municipal, i procedir a
l’establiment del règim de delegacions de competències de l’Alcaldia en favor de diferents
regidors i regidores.
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels assumptes
municipals, la normativa de règim local permet que l’alcaldia delegui l’exercici de determinades
atribucions en els membres del Junta de Govern Local i quan no n’hi ha, en els tinents d’alcalde.
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Tercer. Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà acceptada
tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre la resolució de nomenament al Butlletí Oficial
de la Província de Lleida per a la seva publicació, sens perjudici de la seva efectivitat des de
l'endemà de la notificació al designat.
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● Primer tinent d’alcalde: Sr. Jaume Amorós Bonet
● Segon tinent d’alcalde: Sr. Miquel Campàs Pla
● Tercera tinent d’alcalde: Sra. Brigida Jubillar Jové

ACTES DE PLENS 2019

Segon. Establir que en els casos d’absència, malaltia o vacant d’aquesta Alcaldia, les atribucions i
competències que em reconeix la legislació vigent seran realitzades pels tinents d’alcalde, d’acord
amb l’ordre següent:

Això sens perjudici de la possibilitat de conferir delegacions especials per a encàrrecs específics, a
favor de qualsevol regidor, encara que no pertanyi a la junta de govern local.
FONAMENTS DE DRET

3. L'article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que la delegació
d'atribucions de l'alcalde tindrà efectes des del dia següent a la data de la resolució
excepte que en la resolució es disposi una cosa diferent, sens perjudici de la preceptiva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
4. L’article 45 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que es donarà
compte al ple de totes les delegacions i modificacions, en la primera sessió que porti a
terme després de la resolució corresponent.
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2. L'article 56.3 del Decret legislatiu 2/2003, en concordança amb els articles 43.4 i 43.5 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització
funcionament i règim jurídic de les entitats locals estableix que l'alcalde pot conferir
delegacions especials per a encàrrecs específics, a favor de qualsevol regidor/a encara
que no pertanyi a la Junta de Govern Local.

ACTES DE PLENS 2019

1. Els articles 56.1 i 56.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb l’article 43.3 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableixen que l'alcalde pot delegar l'exercici de
les seves atribucions, excepte les de l’article 53.3, en els tinents d’alcalde. L’acord de
delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es
deleguen i les condicions concretes del seu exercici.

Per tot això, RESOLC:
Primer. Efectuar a favor dels regidors i regidores de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell que a
continuació es relacionen una delegació especial d’atribucions de gestió dels assumptes de les
seves respectives àrees d’actuació següents:
Àrea competencial: Indústria, Esports, Emprenedoria i Medi ambient
Regidor delegat: Sr. Jaume Amorós Bonet
Àrea competencial: Festes, Obres i Serveis
Regidor delegat: Sr. Miquel Campàs Pla
Àrea competencial: Dona, Sanitat, Immigració
Regidor delegat: Sra. Brigida Jubillar Jové
Àrea competencial: Joventut, Noves tecnologies i Serveis socials
Regidor delegat: Sra. Àngela Utrilla Sánchez
Àrea competencial: Ensenyament i Cultura
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5. L’article 118 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que la delegació
d’atribucions s’entén que és per un termini indefinit, llevat que la resolució o acord de
delegació disposi el contrari, o la temporalitat d’aquesta deriva de la naturalesa pròpia de
la delegació.

Regidor delegat: Sra. Rosa Buira Castell
L’exercici d’aquestes àrees competencials les assumirà sota la denominació de “Regidoria”.
Segon. Les delegacions especials d’atribucions a favor dels regidors i regidores a la qual s’ha fet
referència anteriorment, comportarà la facultat de direcció interna i gestió dels corresponents
serveis de les diferents àrees d’actuació, amb exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afecten a tercers.

Cinquè. Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data d’aquesta resolució, i
tindran vigència dintre del mandat corporatiu 2019-2023, sense perjudici de la facultat d’avocació
d'aquesta Alcaldia.
Sisè. Notificar aquesta resolució als regidors afectats, tot indicat que l’eficàcia de la present
resolució resta condicionada a l’acceptació pels delegats. Si en el termini de tres dies hàbils
comptats des de la notificació de la resolució, el membre o l’òrgan destinatari de la delegació no fa
cap manifestació expressa davant de l’òrgan delegant, la delegació s’entén acceptada.
Setè. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el taulell
d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, sens perjudici que aquesta resolució sigui
efectiva a partir de l’endemà de la data de la Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 44.2
del ROF.

Número: 2019-0008 Data: 01/10/2019

Quart. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits d'aquesta
delegació, no sent susceptibles de ser delegades en un altre òrgan o regidor.

ACTES DE PLENS 2019

Tercer. L’Alcaldia es reserva la resta de competències i potestats no delegades expressament en
cap regidor o regidora, i en especial les matèries reservades a urbanisme, agricultura i economia.

El Ple es dona per assabentat del decret d’alcaldia 2019-0193 de data 4 de juliol de 2019.

VUITÈ.- DACIÓ EN COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 2019-0195 I 0196 DE DATA 5 I 8
DE JULIOL DE 2019 SOBRE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ
AL CONSELL ESCOLAR I AL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA.
L’Alcalde presenta la resolució d’alcaldia núm. 2019-0195 de data 5 de juliol de 2019, que es
transcriu a continuació:
“DECRET ALCALDIA
Assumpte: Nomenament del membre representant al Consell Escolar (Exp. 368/2019)
ANTECEDENTS DE FET
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril i
que es van celebrar el passat 26 de maig de 2019, i constituïda la nova Corporació municipal en
data 15 de juny de 2019, és necessari establir una nova organització municipal, i procedir al
nomenament de representants de la corporació en els diferents òrgans i organitzacions.
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Vuitè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la propera sessió que
s’efectuï de conformitat amb l’article 44.4 del ROF.”

FONAMENTS DE DRET
L’article 126.1.c) de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació indica que el Consell
Escolar dels centres públics estarà composat, entre d’altres, per un regidor o representant de
l’Ajuntament en el terme municipal del qual hi ha el centre.
Per tot això, en ús de les atribucions conferides per l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local,

Tercer. Comunicar aquesta resolució a la Directora del CEIP Ramon Farrerons de Bell-lloc
d’Urgell, per al seu coneixement i efectes.
Quart. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió que es
celebri en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.”
I l’Alcalde presenta la resolució d’alcaldia núm. 2019-0196 de data 8 de juliol de 2019, que es
transcriu a continuació:
“DECRET D’ALCALDIA
Assumpte:
368/2019)

Nomenament del membre representant al Consell Municipal de la Dona (Exp.

ANTECEDENTS DE FET
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril i
que es van celebrar el passat 26 de maig de 2019, i constituïda la nova Corporació municipal en
data 15 de juny de 2019, és necessari establir una nova organització municipal, i procedir al
nomenament de representants de la corporació en els diferents òrgans col·legiats, en particular el
Consell Municipal de la Dona.
FONAMENTS DE DRET
L'article 122 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, preveu el nomenament dels
representants de l’Alcalde en òrgans complementaris de les entitats locals territorials.
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Segon. Notificar aquesta resolució a la regidora afectada, pel seu coneixement i efectes, i difondre
el contingut d’aquesta resolució, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a
la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de Catalunya.
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Primer. Designar a la Sra. Rosa Buira Castell, Regidora d’Ensenyament i Cultura com a
representant de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell al Consell Escolar del CEIP Ramon Farrerons de
Bell-lloc d’Urgell.

ACTES DE PLENS 2019

RESOLC:

L’article 6è de les normes reguladores del Consell Municipal de la Dona de Bell-lloc d’Urgell
aprovades per acord de Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en sessió extraordinària de data
10 d’octubre de 2007 i publicades al BOP Lleida núm. 153 de data 27/10/2007 recull que la
presidència del consell correspondran a les persones membres del govern municipal que designi
l’alcalde per a aquests càrrecs.
Per tot això, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions legalment conferides,

Segon. Notificar aquesta resolució a la regidora afectada, pel seu coneixement i efectes, que
l’haurà de posar en coneixement de la resta de membres del Consell Municipal de la Dona i
difondre el contingut d’aquesta resolució, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant
la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a
la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de Catalunya.
Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió que es
celebri en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.”

Número: 2019-0008 Data: 01/10/2019

Primer. Designar Presidenta del Consell Municipal de la Dona de Bell-lloc d’Urgell, a la Sra.
Brigida Jubillar Jové, Tercera tinent d’Alcalde i Regidora de la Dona, Sanitat i Immigració com a
representant de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell al Consell Municipal de la Dona de Bell-lloc
d’Urgell.

ACTES DE PLENS 2019

RESOLC:

Debat
Tot seguit es produeixen les següents intervencions:
Sr. Carles Palau, està previst algun Ple d’aquí al setembre, per matèria organitzativa?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, aquesta setmana vinent no, l’altra. Estem al juliol encara.
Sra. Rosa Mª Buira, a l’agost, intentarem que no.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, a l’agost no, després la senyora secretària fa vacances i se’ns va a
fer un curset a Madrid, per tant, ella avançarà tot el que podrà i passarà tot el que estigui una mica
més per tirar-ho endavant, ho està acabant i la previsió és, aquesta setmana no pot, i serà l’altra,
ja us ho comunicarem.
I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió, essent les vint-i-tres
hores i cinquanta minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.
Vist i plau
L’Alcalde

Secretària interventora
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El Ple es dona per assabentat dels decrets d’alcaldia 2019-0195 i 2019-0196 de data 5 i 8 de juliol
de 2019, respectivament.
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ACTES DE PLENS 2019

Ramon Consola Palau
Elena Bergés Martín
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