Identificació de la sessió

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, essent les dotze
hores del dia 15 de juny de 2019, es reuneixen els senyors i senyores que han estat proclamats
regidors i regidores electes, com a conseqüència de les últimes eleccions locals convocades
mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril i que es van celebrar el passat 26 de maig.

Ramon Consola Palau (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 01/10/2019
HASH: c02fec9887fa65d555fb030345be2c44

CARLES PALAU BOTÉ
ROSA Mª ROMÀ NAVARRO
ENRIC CERQUEDA SECANELL
MIQUEL AMORÓS FOLGUERA
NADIR CASTELLS GENÉ
RAMON CÒNSOLA PALAU
MIQUEL CAMPÀS PLA
JAUME AMORÓS BONET
ROSA Mª BUIRA CASTELL
BRIGIT JUBILLAR JOVÉ
ÀNGELA UTRILLA SÁNCHEZ

Número: 2019-0009 Data: 01/10/2019

Núm.: 08/2019
Caràcter: Extraordinària
Data: dissabte, 15 de juny de 2019
Horari: de les 12:00 a les 12:50 hores
Lloc: Sala de Plens

ACTES DE PLENS 2019

Actua com a Secretària Interventora la Sra. Elena Bergés Martín
Ordre del dia
1r i únic. Constitució de la Corporació municipal i elecció d’alcalde.

Desenvolupament de la sessió
PRIMER.- OBERTURA DE LA SESSIÓ
La Secretària dóna la benvinguda als assistents i declara oberta la sessió pública convocada per
constituir la nova corporació municipal i per a l’elecció de l’Alcalde.
Informa que l’objecte d’aquesta sessió és el de procedir a la constitució del nou Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell, a la vista dels resultats que es van produir el passat 26 de maig de 2019, data de
celebració de les votacions per a la renovació de la totalitat dels membres de les corporacions
locals.
En aquest acte es troba a disposició de tots els Regidors i Regidores electes la documentació
referent als justificants de les existències en metàl·lic i valors propis de la Corporació dipositats en
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Elena Bergés Martín (1 de 2)
Secretaria
Data Signatura: 01/10/2019
HASH: bcde274707b5a08f73c2c9327d54115a

08/19 - ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC
D’URGELL

la Caixa Municipal i Entitats Bancàries, i igualment la documentació relativa a l'inventari de Béns
de la Corporació, en aquest cas, el balanç de situació a 14 de juny de 2019. Procediré a llegir els
saldos de tresoreria de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell. En aquests moments, a data 14 de juny
disposem d’un saldo bancari i de caixa de 1.159.883,95 euros (un milió cent cinquanta-nou mil
vuit-cents vuitanta-tres euros amb noranta-cinc cèntims).

Si us plau, Sra. Rosa Romà Navarro, apropis a la taula presidencial, a l’objecte de prestar
jurament o promesa de complir les obligacions del càrrec de regidora.
Sra. Rosa Romà Navarro, llegeix la fórmula següent:
“JURO/PROMETO per la meva consciència i honor complir fidelment amb les obligacions del
càrrec de regidora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar
la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors
de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”.
Sra. Secretària, pot passar a presidir la sessió.
Sra. Rosa Romà, si us plau, Sr. Miquel Amorós apropis a la taula Presidencial, a l’objecte de
prestar jurament o promesa.
Sr. Miquel Amoròs, llegeix la fórmula següent:
“Per imperatiu legal PROMETO per la meva consciència i honor complir fidelment amb les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, amb lleialtat al Rei i guardar
i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors
de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”.
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Correspon aquesta designació a la Sra. Rosa Romà Navarro i el Sr. Miquel Amoròs Folguera,
nascuts els anys 1956 i 1996, respectivament.
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En compliment d’allò establert a l’article 195.2 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral
general, i a l’article 37.2 del Reglament d’organtizació, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, cal procedir a la formació de la MESA D'EDAT, que estarà presidida pel Regidor electe de
major edat, i com a vocal el regidor electe de menor edat, sent el secretari de la mateixa el de la
Corporació.

ACTES DE PLENS 2019

SEGON.- MESA D’EDAT

TERCER.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT
Sra. Secretària, després d’aquests JURAMENTS/PROMESES, la Mesa d’Edat es constitueix de la
forma següent:
MESA D’EDAT

Sra. Rosa Romà, per la secretària es dóna lectura a les disposicions aplicables per a la constitució
del nou ajuntament.
Sra. Secretària, les disposicions aplicables a la Constitució dels nous ajuntaments són les
següents:
- Article 195 de la Llei Orgànica 5 / 1985, de 19 de juny, del règim electoral general, que disposa el
següent:

Número: 2019-0009 Data: 01/10/2019

QUART.- DISPOSICIONS D’APLICACIÓ PER LA CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT

ACTES DE PLENS 2019

Presidenta: Rosa Romà, regidora assistent de major edat.
Vocal: Miquel Amorós, regidor assistent de menor edat.
Secretària: Elena Bergés Martín, secretària interventora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.

2. Amb aquesta finalitat, es constitueix una mesa d'edat integrada pels elegits de més i menys
edat, presents a l'acte, i actua com a secretari el que ho sigui de la corporació.
3. La mesa comprova les credencials presentades, o acreditacions de la personalitat dels electes,
sobre la base dels certificats que la Junta Electoral de Zona hagi remès a l'ajuntament.
4. Realitzada l'operació anterior, la mesa declara constituïda la corporació si hi concorren la
majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, se celebra una sessió dos dies després, i
queda constituïda la corporació sigui quin sigui el nombre de regidors presents.”

CINQUÈ.- REGIDORS ELECTES ASSISTENTS A LA SESSIÓ
Sra. Secretària, els regidors i regidores electes assistents a aquesta sessió són els següents, per
ordre alfabètic de cognoms:

AMORÓS BONET, JAUME
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“1. Les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia posterior a la
celebració de les eleccions, llevat que s'hagi presentat un recurs contenciós electoral contra la
proclamació dels regidors electes, cas en què es constitueixen el quarantè dia posterior a les
eleccions.

Sra. Secretària, es procedirà a comprovar les credencials dels regidors i regidores electes
enviades per la Junta Electoral de Zona, que han estat lliurades acreditatives de la personalitat
dels regidors electes i en aquest moment disposem de les credencials aquí a l’Ajuntament.
Sra Rosa Romà, es convida als regidors electes a que exposin en aquest acte si els afecta alguna
causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació d'acord amb el que
estableixen els articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General.
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SISÈ.- COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS

ACTES DE PLENS 2019

AMORÓS FOLGUERA, MIQUEL
BUIRA CASTELL, ROSA MARIA
CAMPÀS PLA, MIQUEL
CASTELLS GENÉ, NADIR
CERQUEDA SECANELL, ENRIC
CÒNSOLA PALAU, RAMON
JUBILLAR JOVE, BRIGIDA
PALAU BOTÉ, CARLES ALBERT
ROMÀ NAVARRO, ROSA
UTRILLA SANCHEZ, ANGELA

Sra. Secretària, en compliment del que disposa l'article 75.7 de la Llei Reguladora de Bases de
Règim Local, tots els Senyors Regidors i regidores Electes han presentat declaració sobre causes
de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar
ingressos econòmics, així com declaració dels seus béns patrimonials. També els tenim aquí a la
seva disposició.

VUITÈ.- PRESA DE POSSESSIÓ REGIDORS ELECTES
Sra. Rosa Romà, de conformitat amb el disposat en l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de
19 de juny, del règim electoral general, per a la presa de possessió i adquisició de la plena
condició del càrrec de regidor, els candidats han jurar o prometre acatament a la constitució, així
com complir la resta de requisits que prevegin les lleis o reglaments respectius.
Sra. Secretària, es cridarà de forma individualitzada els regidors i regidores electes perquè cada
un d’ells llegeixi la fórmula de jurament o promesa, i els cridaré per ordre alfabètic de cognoms.
Sr. Jaume Amorós, llegeix la fórmula següent:
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SETÈ.- PRESENTACIÓ DECLARACIONS INCOMPATIBILITAT I BÉNS PATRIMONIALS.

“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment amb les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, amb lleialtat al Rei i guardar
i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.”

“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment amb les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, amb lleialtat al Rei i guardar
i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.”

Sra. Nadir Castells, llegeix la fórmula següent:
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment amb les
obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors
de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”.

Sr. Enric Cerqueda, llegeix la fórmula següent:
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment amb les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, amb lleialtat al Rei i guardar
i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors
de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”.

Sr. Ramon Consola, llegeix la fórmula següent:
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Sr. Miquel Campàs, llegeix la fórmula següent:
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“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment amb les
obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.”

ACTES DE PLENS 2019

Sra. Rosa Mª Buira, llegeix la fórmula següent:

“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment amb les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, amb lleialtat al Rei i guardar
i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.
També dic que em comprometo a continuar treballant perquè tinguem una nació catalana lliure i
independent.”

“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment amb les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, amb lleialtat al Rei i guardar
i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors
de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”.

Sra. Angela Utrilla, llegeix la fórmula següent:
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment amb les
obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.”

NOVÈ.- CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
Sra. Rosa Romà, declaro constituït el nou ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, que queda integrat pels
regidors i regidores següents:
AMORÓS BONET, JAUME
AMORÓS FOLGUERA, MIQUEL
BUIRA CASTELL, ROSA Mª
CAMPÀS PLA, MIQUEL
CASTELLS GENÉ, NADIR
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Sr. Carles Palau, llegeix la fórmula següent:
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“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment amb les
obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.”

ACTES DE PLENS 2019

Sra. Brigida Jubillar, llegeix la fórmula següent:

CERQUEDA SECANELL, ENRIC
CÒNSOLA PALAU, RAMON
JUBILLAR JOVE, BRIGIDA
PALAU BOTÉ, CARLES ALBERT
ROMÀ NAVARRO, ROSA

Sra. Rosa Romà, doncs una vegada constituït el nou ajuntament dono la paraula a les dos
formacions polítiques representades al consistori, que intervindran per ordre de vots obtinguts en
les eleccions del 26 de maig, de menor a major:
Representant pel partit polític BELL-LLOC ES MOU, voleu fer intervenció?
Sr. Carles Palau, no.
Sra. Rosa Romà, representant pel partit polític JUNTS PER CATALUNYA, voleu fer intervenció?
Sr. Ramon Consola, no.

Número: 2019-0009 Data: 01/10/2019

DESÈ.- INTERVENCIÓ DELS REPRESENTANTS DELS PARTITIS POLÍTICS

ACTES DE PLENS 2019

UTRILLA SANCHEZ, ANGELA

Sra. Rosa Romà, tot seguit, es procedeix a l’elecció d’alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, i
per la secretària es donarà lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, pel qual s’estableix el procediment per a la elecció d’alcalde.
Sra. Secretària, L’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, estableix el següent:
“En la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedeix a l'elecció de l'alcalde, d'acord
amb el procediment següent:
a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes.
b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat electe.
c) Si cap d'ells obté aquesta majoria, és proclamat alcalde el regidor que encapçali la llista que
hagi obtingut un nombre de vots populars més alt en el municipi corresponent. En cas d'empat es
resol per sorteig.”
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ONZÈ.- ELECCIÓ D’ALCALDE

DOTZÈ.- CANDIDATS AL CÀRREC D’ALCALDE
Sra. Secretària, poden ser candidats al càrrec d'Alcalde els regidors que encapçalen les seves
corresponents llistes, i en aquest municipi són els següents:

Ramon Cònsola Palau
Carles Palau Boté

Junts per Bell-lloc d’Urgell
Bell-lloc es Mou – Acord Municipal

VOTS OBTINGUTS
646
556

Sra. Rosa Romà, una vegada llegits els resultats electorals trasllado la pregunta als Regidors que
encapçalen les llistes, si mantenen la seva candidatura a Alcalde o la retiren.
Seguidament, es procedeix a proclamar candidats a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell:
CANDIDATS
Ramon Cònsola Palau

LLISTA ELECTORAL
Junts per Bell-lloc d’Urgell

Sr. Ramon Consola, sí, la mantenim.

CANDIDATS
Carles Palau Boté

LLISTA ELECTORAL
Bell-lloc es Mou – Acord Municipal

Número: 2019-0009 Data: 01/10/2019

LLISTA ELECTORAL

ACTES DE PLENS 2019

CANDIDATS

TRETZÈ.- VOTACIÓ PER A L’ELECCIÓ D’ALCALDE
Sra. Secretària, es procedirà a l’elecció d’Alcalde, mitjançant la votació secreta segons costum, és
a dir, que cada regidor o regidora disposa d’una papereta perquè cadascú hi escrigui el nom del
candidat o candidata a que voten per ser alcalde del municipi de Bell-lloc d’Urgell. Un cop marcat
el candidat/a, els cridarà per ordre alfabètic i hauran d’introduir el vot a l’urna.
Així mateix, per aplicació analògica de la Llei Orgànica de Règim Electoral General faig uns criteris
d’acord amb el Règim Electoral General que es consideraran nul·les aquelles paperetes en què
s’escrigui el nom d’un regidor que no hagi presentat candidatura i aquelles en què s’escrigui més d’un
candidat. Es consideraran paperetes en blanc aquelles en què no hi hagi escrit el nom de cap
candidat.
Si us plau, poden escriure el nom dels candidats als papers que disposen a les seves carpetes.
Ara aniré cridant als regidors i regidores proclamats membres de la Corporació per ordre alfabètic
de cognom, per tal que dipositin el seu vot a l’urna, que tenim aquí davant de la taula presidencial.
Esteu tots preparats?

8

Codi Validació: AWHRXGGC3FMFDPSYJ57YP6GQG | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 13

Sr. Carles Palau, sí, la mantenim.

CATORZÈ.- RESULTAT DE LA VOTACIÓ
Sra. Secretària, llegeix el resultat de cada una de les paperetes.
11
11
0
0

La distribució dels vots entre els candidats és (de menor a major vots):
Candidats
Carles Palau Boté
Ramon Cònsola Palau

Vots
5
6

QUINZÈ.- PROCLAMACIÓ DE L’ALCALDE – PRESIDENT
Sra. Rosa Romà, a la vista dels resultats obtinguts, de conformitat amb l’article 196.b) de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General, atès que el candidat Sr. Ramon Cònsola Palau ha obtingut
6 vots, que representen la majoria absoluta dels vots dels regidors i regidores, és proclamat
ALCALDE ELECTE DE BELL-LLOC D’URGELL el senyor Ramon Cònsola Palau.

SETZÈ.- PRESA DE POSSESSIÓ DE L’ALCALDE ELECTE
Sra. Rosa Romà, d'acord amb el disposat en els articles 18 del Reial decret legislatiu 781/1986, de
18 d'abril, i 40.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es
requereix al Sr. Ramon Cònsola Palau, proclamat alcalde electe d'aquest excm. ajuntament,
perquè concorri a prestar jurament o promesa.
Sr. Ramon Cònsola, llegeix la fórmula següent:
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Vots emesos
Vots vàlids
Vots nuls
Vots en blanc
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ACTES DE PLENS 2019

AMORÓS BONET, JAUME
AMORÓS FOLGUERA, MIQUEL
BUIRA CASTELL, ROSA Mª
CAMPÀS PLA, MIQUEL
CASTELLS GENÉ, NADIR
CERQUEDA SECANELL, ENRIC
CÒNSOLA PALAU, RAMON
JUBILLAR JOVE, BRIGIDA
PALAU BOTÉ, CARLES ALBERT
ROMÀ NAVARRO, ROSA
UTRILLA SANCHEZ, ANGELA

“PROMETO per la meva consciència i honor complir fidelment amb les obligacions del càrrec
d’alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la
Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
També torno a repetir que treballaré perquè puguem arribar a un estat català i lliure.”

Sr. Carles Palau, Gràcies Sr. Alcalde. Pren la paraula per manifestar el següent:
“No volem i no podem començar la nostra intervenció sense tenir un record per les persones
preses polítiques i les que estan a l’exili des de fa gairebé 20 mesos. Estan patint la repressió d’un
estat d’enòfob pel sol fet de permetre que la ciutadania s’expressi lliurement dipositant un vot en
una urna. Una urna com la que avui hem utilitzat per escollir al nou alcalde.
Des de Bell-lloc es Mou volem, primer de tot, felicitar públicament a la candidatura de Junts per
Bell-lloc i a l’Alcalde Ramon Consola per la victòria aconseguida el passat diumenge dia 26 de
maig. També volem felicitar al poble de Bell-lloc per què el resultat d’aquestes eleccions ha permès
que el Partit Popular ja no tingui representació en aquest consistori, no hem d’oblidar que va ser
aquest partit el que va aplicar l'article 155 i que tan ha perjudicat al poble de Catalunya i, de retruc,
al poble de Bell-lloc. És per causa d’aquest i altres partits unionistes que avui en dia hem de viure
situacions tan injustes com la farsa de judici que aquesta setmana ha quedat vist per sentència.
Gràcies a la participació els hem aconseguit fer fora de la arena política municipal.
Participació com la que va tenir el nostre poble en el referèndum de l’1 d’octubre i en el que
Bell-lloc es Mou va participar-hi activament. Aquesta participació a la qual ja ens vam comprometre
amb la promesa del càrrec de regidor i regidora ara fa quatre anys utilitzant la fórmula proposada
per l’Associació de Municipis per la Independència i que avui també hem utilitzat. Un compromís
amb la República Catalana al qual no renunciarem mai.
Els valors republicans que inspiren la nostra candidatura i la nostra manera de ser transparència,
participació, feminisme, etc., ens fan ser una candidatura preocupada pel benestar del nostre
poble i de la seva gent. Aquesta preocupació ens dur a continuar treballant pel poble, per això
seguirem assistint a tots els actes i participant colze a colze amb totes les associacions. Estarem a
disposició del futur equip de govern per a qualsevol assumpte que beneficiï el poble i per tant
sempre que ens convoquin per una reunió, per un acte, per qualsevol cosa allí ens trobaran,
disposats a arromangar-nos per donar un cop de mà o per arribar a un acord.
Representem quasi bé a la meitat del Ple i per tant se'ns ha de tenir en compte alhora de prendre
decisions que afectin al futur de Bell-lloc d'Urgell. De la mateixa manera que la candidatura de
Junts tot i tenir la majoria del Ple no representa a la majoria del poble o dels votants. Des de la
nostra posició vetllarem per a que es compleixi el nostre programa i també esperem que l’Alcalde
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Sr. Ramon Consola, una vegada proclamat alcalde d’aquest honorable ajuntament, donaré veu a
cada grup, començarem de menor a major, per tant, si el grup Bell-lloc es Mou vol dir algunes
paraules?
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DISETÈ.- INTERVENCIÓ DELS REPRESENTANTS DELS PARTITIS POLÍTICS

ACTES DE PLENS 2019

A continuació, el senyor Ramon Cònsola passa a ocupar la Presidència i es retiren els dos
regidors de la Mesa d’Edat, que passen a ocupar el seu escó.

que surti escollit avui ha de ser conscient que si vol treballar pel benefici de tot el poble ha de
comptar amb el parer del nostre grup i de tota la ciutadania.

La nostra postura davant la votació ha estat la de votar a la candidatura de Bell-lloc es Mou.
Nosaltres ens vam presentar a les eleccions per renovar la victòria de fa quatre anys i les
persones que ens han fet confiança no entendrien que votéssim una altra opció. Som conscients
que el nostre vot no ha decidit el resultat de la votació, però igualment hem de defensar l’encàrrec
dels nostres votants fins al darrer extrem.
Aquesta postura de no votar el candidat de Junts no s’ha de prendre com un atac a la legislatura
que avui comença, sinó com una discrepància política sobre una de les opcions que es plantegen
damunt la taula. En la política i en la societat la discrepància és necessària per poder avançar i per
poder arribar a consensos. Tal com va dir aquest setmana en Jordi Turull: “...i es que confonen
discrepància, crítica, protesta amb atac i falta de respecte; i aquesta lògica de confondre la crítica
amb la falta de respecte o amb l’atac, sols existeix en mentalitats molt poc segures de si mateixes
o en mentalitats autoritàries. No existeix en sistemes segurs de si mateixos o en mentalitats d’arrel
profundament democràtiques.” Jordi Turull, pres polític, Madrid 12 de juny de 2019.
Per tant, comencem avui una legislatura en la que els 11 regidors i regidores del Ple de
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell hem de demostrar que representem un poble amb una mentalitat
amb arrels profundament democràtiques.
Moltes gràcies. Visca Bell-lloc i Visca Catalunya.”

Sr. Ramon Consola, ara donem la veu a l’altre grup polític Junts per Bell-lloc.
Sra. Rosa Mª Buira, pren la paraula per manifestar el següent:
“Bon dia a totes i tots, la voluntat d’un poble és la màxima expressió en la democràcia.
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Aquesta millora en l’administració municipal no ha sigut sols un efecte de la voluntat política de
millora, sinó que ha necessitat de la implicació directa i constant del personal que treballa a
l’Ajuntament; per tant és just que se’ls reconegui la tasca que fan pel poble.
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Bell-lloc d’Urgell és conegut per tenir una de les administracions municipals més transparents i
amb uns nivells d’administració electrònica més alts de Catalunya, gràcies a la voluntat política.
Els darrers 4 anys ha estat reconegut amb el premi Infoparticipa de la UAB i al març de 2019 amb
la inclusió en el grup dels 10 millors ajuntaments de Catalunya. També ha millorat molt en matèria
de participació i de gestió de residus. La feina feta durant aquests quatre anys no s’ha de deixar
perdre ja que la part més dura ja està feta, ara només cal mantenir el nivell, i, si hi ha voluntat
política, millorar-lo poc a poc.

ACTES DE PLENS 2019

Ara fa quatre anys, quan el nostre grup municipal va iniciar el govern de la legislatura passada,
ens vam trobar 190.000€, avui la Sra. Secretària ens ha informat que deixem 1.160.000€. Aquest
diners haurien d’estar invertits en obres, serveis i altres actuacions en benefici dels veïns i veïnes
sinó hagués estat pel bloqueig sistemàtic que durant 4 anys CDC i PPC han aplicat reiteradament
en tots els plens celebrats. Durant quatre anys aquests grups han vetat els pressupostos
municipals, i suposem que una de les primeres actuacions del futur equip de govern serà aprovar
uns pressupostos en que podran disposar de tots aquests diners. Estarem amatents per a que
se’n faci una gestió responsable i per a que es destinin a serveis i actuacions realment
necessàries pel nostre poble.

El grup municipal de Junts per Bell-lloc, com hem fet sempre, acatem la voluntat dels votants de
Bell-lloc i acceptem el compromís que el poble ens ha encomanat, governar els propers 4 anys
l’Ajuntament del nostre poble.
Votar és la manera que tenim els demòcrates de participar en les decisions de país, votant és la
manera que les persones expressem el nostre suport o preferència per una opció determinada.
El grup de Junts per Bell-lloc donem les gràcies a tots els que el passat 26 de maig vàreu exercir
el dret al vot, participant a les eleccions municipals.

La voluntat d’aquest equip és construir el Bell-lloc del futur, fent un Ajuntament eficaç des del
primer dia, que ens portarà a recuperar el grau de benestar personal, social i econòmic que com a
Bell-lloquins i Bell-lloquines ens pertoca.
Farem realitat els nostres projectes, que són els que majoritàriament heu escollit, ho farem com us
hem dit al programa, amb il·lusió i compromís.
El nostre compromís el coneixeu i la il·lusió és el motor que ens ajudarà a superar tots els
entrebancs per aconseguir l’objectiu.
El nostre objectiu està molt clar millorar el present del nostre poble mirant al futur.
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Als que no ens heu donat la confiança també us volem dir que ens comprometem a fer un
Ajuntament actiu que prioritzarà el servei i l’atenció a totes les persones, un Ajuntament que
donarà respostes escoltant i respectant a tothom, treballant per a tots i totes. Trets que ens han
caracteritzat sempre que hem governat.

ACTES DE PLENS 2019

Als que vau escollir el nostre projecte us volem dir que no us defraudarem. Som molt conscients
del compromís adquirit i el complirem.

DIVUITÈ.- INTERVENCIÓ DE L ‘ IL·LM. SR. ALCALDE
Sr. Ramon Consola, pren la paraula, bé, per acabar, casi acabar, perquè després a l’acabar
entregarem aquest detall que és la insígnia amb la qual la corporació nova encetarà aquesta
legislatura, per tant, quan acabi no marxeu que faré l’entrega i també farem una foto tots junts.
“Jo, per acabar voldria dir que hem captat el missatge d’aquestes eleccions del 26 de maig, un
missatge que ens ha dit, bàsicament que hem de treballar pel poble i no el poble ha de treballar
per l’Ajuntament, un missatge que hem de treballar colze a colze amb les associacions i hem de
col·laborar amb elles amb totalitat, ja que són elles les que mantenen viva aquesta flama del poble
i així ho farem.
També dir que nosaltres, tal com ha dit la Rosa, volem mirar cap al futur i entenem que un poble o
una família sinó mira cap al futur està morta, i aquest futur que vol dir, volem tornar a aconseguir
aquesta flama viva, aquesta flama que tenia Bell-lloc, que la gent es meravellava amb Bell-lloc, la
gent tenia una mica de gelosia de Bell-lloc, perquè Bell-lloc era punter a tot arreu, en tots els
sentits, amb la regidoria de la dona, amb la incubadora, amb temes empresarials, i això volem
aconseguir no sòls arreu de la comarca, que ho érem, sinó de la província i també diria de
Catalunya.
També dir que aquests projectes que s’han compromès a les eleccions, els complirem perquè
entenem que són projectes que creen amb il·lusió, en un poble el que s’ha de fer és crear il·lusió i
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Visca Bell-lloc, visca Catalunya i moltes gràcies!”

I després hi ha tres persones, i aquestes són molt vinculades, una és la meva jove, la Marta, ella
m’ha recolzat en totes les vegades que m’he presentat, m’ha donat el suport, el meu fill, perquè
sense ell, sempre ho he dit, jo no podria estar aquí, ni aquí ni abans ni ara, gràcies al meu fill jo
puc estar aquí, i aquest cop li he d’agrair molt perquè amb lo que ha passat durant aquest quatre
anys, ha sigut una dona que m’ha donat un xute de força i d’alegria, és la meva dona, la Elvira, per
tant, a aquestes tres persones, moltes gràcies i que Deu ens doni sort i puguem encaminar totes
les coses endavant. Moltes gràcies!”
La secretària procedeix a nomenar per ordre alfabètic els regidors i regidores per tal que el senyor
Ramon Cònsola procedeixi a col·locar la insígnia de solapa, que són els atributs de la condició de
regidor, a tots els regidors i regidores d’aquesta Corporació municipal.
Acabat l’acte tots els regidors i regidores que es dirigeixin a la part central de la sala per fer la
fotografia de tota la Corporació municipal.
L’Alcalde agraeix l’assistència a tothom i dona per acabada la sessió, essent les dotze hores i
cinquanta minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.
Vist i plau
L’Alcalde
Ramon Consola Palau

Secretària interventora
Elena Bergés Martín

(document signat electrònicament)
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També donar les gràcies, bé, més que gràcies, he de recordar a algunes persones més, i ara hem
permetreu que m’aprofiti d’aquest acte, una és, vull recordar a la Montse, segurament avui no sé si
estaria a dalt o estaria a baix, tots la portem al cor, avui seria un gran dia per ella.
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Per tant, jo també voldria agrair a tota la gent que ens va donar el suport el dia 26, per descomptat
no els trairem, complirem les nostres promeses, també voldria donar les gràcies a tot el poble en
general, perquè el dia 26 va ser la festa de la democràcia a Bell-lloc d’Urgell, entenc que aquesta
festa és la més gran perquè tots escollim al consistori que durant quatre anys ens ha de portar el
poble endavant, per tant, entenc que de les festes de la democràcia aquesta també és important. I
també volia donar moltes gràcies a aquest equip que he tingut, un equip formidable, un equip, jo
crec que és la vegada que hem estat millor, i sobretot als juniors que han sigut la hòstia, i perdó
per l’expressió, una gent que ens han espenyut als sèniors amb unes idees noves i una manera de
fer, per tant, els hi he de donar les gràcies a aquest equip,

ACTES DE PLENS 2019

a través d’aquests projectes el poble es manté viu, perquè creen inclús discrepància entre la gent i
això al final crea una il·lusió, i aquesta il·lusió si es porta a terme doncs és la meta de que un poble
va creixent. A les cases també passa el mateix, entenc, si en una casa no vas modificant i vas
creixent i creant il·lusió.

