Ramon Consola Palau (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 02/10/2019
HASH: c02fec9887fa65d555fb030345be2c44

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 25 de juliol de 2019, es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, sota la presidència del Sr. Alcalde, Ramon Consola Palau, per celebrar la sessió
extraordinària del Ple de la Corporació.
Assistència i quòrum
Assistents:
Ramon Consola Palau
Jaume Amorós Bonet
Miquel Campàs Pla
Brigit Jubillar Jové
Rosa Mª Buira Castells
Carles Palau Boté
Miquel Amorós Folguera
Rosa Romà Navarro
Nadir Castells Gené
Enric Cerqueda Secanell

Alcalde, JxB
Regidor, JxB
Regidor, JxB
Regidora, JxB
Regidora, JxB
Regidor, BM-AM
Regidor, BM-AM
Regidora, BM-AM
Regidora, BM-AM
Regidor, BM-AM

No assistents que excusen l’assistència:
Àngela Utrilla Sánchez

Regidora, JxB

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
deu 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 420/2019. Adhesió conveni DGT i FEMP sobre intercanvi d’informació i mútua
col·laboració administrativa.
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Núm.: 10/2019
Caràcter: Extraordinària
Data: dimecres, 25 de juliol de 2019
Horari: de les 22:00 a les 23:43 hores
Lloc: Sala de Plens

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

Identificació de la sessió

ACTES DE PLENS 2019

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

10/19 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL 25 de juliol de 2019

2n. Expedient 371/2019. Pròrroga conveni Ajuntament i Generalitat de Catalunya sobre servei
social especialitzat centre de dia gent gran.
3r.

Expedient 380/2019. Modificació de Crèdit del pressupost prorrogat exercici 2019.

4t.

Expedient 418/2019. Planificació Festes Locals 2020.

5è. Dació en compte Decret Alcaldia 2019-0202 de data 15 de juliol de 2019 dedicacions
parcials regidors.

Sra. Rosa Mª Buira, suposo que ja sabeu que l’empresa el que mana és que es faci el pagament a
través de targeta de crèdit.
Sr. Carles Palau, ens havíem trobat cada any amb això.
Sra. Rosa Mª Buira, no es deixa fer-ho per transferència, ni deixa fer.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, amb això mateix també ens trobem amb e-bando.
Segon punt, abans d’entrar, a l’altre Ple tu Carles vas dir que es podia impugnar el Ple i tal, jo en
aquell moment per l’article aquell de la sala, en aquell moment no vaig voler entrar a discussió
perquè és cert hem tingut quatre anys sabàtics i la normativa me la coneixia perquè això de les
sales és recurrent, cada quatre anys et demanen la sala i bé jo sabia que dins la Llei de Règim de
bases Locals, l’article 50 que és el dels grups polítics, al punt número 8 parla d’això de les sales i
llavors allí diu que és el president el qui té potestat de dir quina sala es dona i a quin edifici sempre
que sigui de propietat municipal i que estigui en condicions i en quines condicions es dona, per
tant jo crec que en aquell cas, per mi no vas estar encertat. Una altra cosa hagués, al fonament
que tu deies, que hagués hagut un ROM, un reglament intern que ho haguéssim tingut que passar
pel Ple, però no és el cas, aquí no tenim cap reglament intern, llavors per tant jo entenc que no
tens raó, però bé no obstant et contestaré en forma, per si vols impugnar o el que sigui, et faré un
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Amb caràcter previ al desenvolupament de la sessió, l’Alcalde, Sr. Ramon Consola explica que
abans de passar al primer punt voldria comentar una cosa que segurament haureu vist que no
hem pujat els plens, hi ha un comentari, ens hem trobat amb dos entrebancs, el primer entrebanc
ha sigut que es veu que s’ha de pagar a l’empresa, a l’entitat que és la que gestiona pujar els
plens a les xarxes, la secretària interventora ens va dir que la normativa o la llei diu que s’ha de
pagar a feina feta, clar si és a feina feta vol dir que s’haurà de pagar d’aquí un any però si fins aquí
un any no pujarem els plens perquè diuen si no pagueu no pugem els plens, per tant ens
quedarem sense plens, llavors vam arribar a l’acord amb la secretària interventora de que ella farà
un informe desfavorable explicant el perquè no es pot fer i l’Alcalde farà el pagament perquè
entenc que tots estarem d’acord i a partir d’aquí es penjaran els plens, primer entrebanc, aquest ja
el vam solucionar, i ve un segon entrebanc, quan ja tots estàvem d’acord s’esgoten els crèdits de
les targetes i fins que no s’acabi el mes, que no es recarreguin les targetes no podrem penjar els
plens. Aquesta és la raó que us he volgut explicar. Perquè suposo que us heu donat, que no
diguéssiu mira aquests no els pengen, no, no, nosaltres ja els volíem penjar a l’endemà però ha
sorgit tot això, per tant les coses, quan tinguem recarregades les targetes, farem el pagament i
penjarem els plens.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola informa que iniciarem aquest Ple, que és de caràcter extraordinari, i el
motiu d’aquest Ple és, el motiu d’aquesta sessió és necessitat d’aprovació d’assumptes de gestió
ordinària abans del Ple ordinari del setembre.

ACTES DE PLENS 2019

6è. Dació en compte Decret Alcaldia 2019-0212 de data 22 de juliol de 2019 adscripció
representants Comissió Especial de Comptes.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, que es podia impugnar el Ple.
Sr. Carles Palau, jo vaig dir que es podia impugnar, de la mateixa manera que la Delegación del
Gobierno ens ha impugnat un acord d’aquest Ajuntament, també a qualsevol podia impugnar
aquest Ple.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo no crec que la Delegación del Gobierno impugni res d’això perquè
l’article...
Sr. Carles Palau, jo només ficava damunt de la taula, que hi havia aquesta possibilitat.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, si però ha de ser sempre i quan hi hagi un reglament intern.
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Sr. Carles Palau, jo només, evidentment no estic d’acord amb el que comentes, senzillament
perquè tu ho has consultat en una normativa, i jo ara no me’n recordo quina és la que vaig
consultar però estic convençut que aquella que vaig consultar diu que ha de passar pel Ple, i
segon jo en cap moment et vaig dir que jo impugnaria.

ACTES DE PLENS 2019

decret dient, fent l’explicació i l’article que ho diu, jo perdona que acabi, sí després et permeto, el
diumenge ho vaig mirar, perquè a vegades pot haver el cas, que les lleis que tu saps i me les he
estudiat, perquè també he fet formació en tema de gestió municipal, però a vegades les
modifiquen i tu vas allí i mires la llei i si l’han modificat hi ha un enllaç, cliques a l’enllaç i llavors et
diu les modificacions que hi ha hagut, com han sigut i en aquest cas d’aquesta no hi havia cap
modificació, per tant és aquesta. A part d’això com que sóc una persona que acostumo a preguntar
perquè fins que no dic una cosa, crec que s’ha de tenir una base, pues també ho vaig preguntar a
tres persones que crec que són sàvies en la matèria, i els hi vaig preguntar a tres diferents, i els
tres em van contestar el mateix, encara dos d’ells me van dir, bé, doncs que ho impugni, tal qual,
llavors es sabrà qui té raó.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, no és que es així i la normativa, a veure la llei és clara i concisa
diu tal i si vols ho pots mirar, és l’article 50 a l’apartat número 8 i ho diu clarito, clarito, el president
és el qui té potestat, dins les seves circumstàncies o marges que tingui, d’entregar una sala dins
els equipaments municipals, no diu ni a l’ajuntament, sempre que sigui un equipament municipal,
ara una altra cosa és que un ajuntament tingui un reglament intern i aquest reglament intern reguli
això de les sales, però això entenc que és per ajuntaments més grans, jo li recordo que nosaltres
vam presentar un ROF aquí, i aquí es va quedar.
Sr. Carles Palau, un ROM vau presentar.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, un ROM.
Sr. Carles Palau, ja el vam qualificar al seu temps. Jo només dic que la normativa que vaig
consultar jo no coincideix amb la que vostès, que evidentment com que hi ha normativa estatal,
municipal, autonòmica...
Alcalde, Sr. Ramon Consola, és la Llei de Bases locals de Catalunya.
Sr. Carles Palau, però no és la única que s’ha de consultar.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, aquesta és l’alma mater, a partir d’aquí podem fer els derivats que
vulguem, però aquesta és l’alma mater, per això dic, a part jo ho tenia clar aquell dia, però bé
davant el dubte, ho miraré, i ho vaig mirar i després encara ho vaig preguntar, vaig preguntar a
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Sr. Carles Palau, això, la lectura que fas tu de la normativa que no coincideix amb la que faig jo, ja
està.

gent experta en la matèria, gent municipal i a tres persones diferents, perquè no sigui cas que
aquell em digui una cosa, i una altra em digui una altra, per això la llei a vegades és molt
interpretativa.
Sra. Rosa Mª Buira, però el fet és que la sol·licitud era per un espai, una sala per vosaltres com a
grup poguéssiu utilitzar, la sala ja s’havia donat, perquè a més a més se us havia contestat que
teníeu una sala.

Sr. Carles Palau, encara no s’ha explicat gaire perquè no potser aquí a l’Ajuntament.
Sra. Rosa Mª Buira, perquè els espais que hi ha són els que són i perquè es vol reorganitzar una
mica els espais, l’únic espai que queda lliure actualment, l’estem utilitzant els regidors i lògicament
suposo que tenim una mica de prioritat els regidors de l’equip de govern i a vosaltres se us dona
un espai suficientment digne i més a més el mateix que ens vau oferir a nosaltres l’altra vegada,
recordo, si no recordo malament, i més a més se us va dir que es donaria amb el material que es
necessités per tant, el problema estava solucionat.
Sr. Carles Palau, primera noticia que l’esteu utilitzant vosaltres, a l’escrit no es va dir res, es va dir
que hi hauria una reestructuració d’espais i continua havent un altre despatx buit aquí a
l’Ajuntament.
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Sra. Rosa Mª Buira, que serà la mateixa, per tant la resposta continua sent la mateixa, no ho
passarem pel Ple perquè ja s’havia contestat aquesta, s’havia donat la resposta i més a més si
l’Alcalde diu que és potestat seva que faci un decret i ja n’hi ha prou, doncs el problema no el vam
entendre on era aquest greu problema si el que es demana és una sala i s’ha contesta quina sala
us donem i a més explicant perquè no es podia donar una sala aquí dins a l’espai de l’Ajuntament
perquè tots sabem els espais que hi ha, doncs bé.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, ja ho vam dir que havíem tingut resposta.

Sr. Carles Palau, no se’ns havia dit en que consistia aquesta reestructuració. De totes maneres
repeteixo que hi ha un altre espai buit en aquest ajuntament.
Sra. Rosa Mª Buira, entrar tant al detall, a vegades tampoc no es considera necessari, si nosaltres
diem que hi ha unes reestructuracions, a més a més, encara no han acabat per tant aquells espais
encara hem de veure quina utilitat els hi donarem, lògicament suposo que al moment que ho
decidim ja us ho comunicaríem però tampoc no considerem que s’hagi de fer una explicació tant
exhaustiva en cada moment.
Sr. Carles Palau, nosaltres creiem que si.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, a veure si fa deu dies que estem a l’Ajuntament.
Sra. Rosa Mª Buira, no, un mes.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, un mes.
Sra. Rosa Mª Buira, un mes, intens però un mes.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, pues un mes, doncs estem treballant i la reestructuració la estem
treballant, com molt bé ha dit la Rosa, el dia que estarà fet ja us ho direm, però en aquest moment
encara estem treballant.
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Sra. Rosa Mª Buira, realment hi ha una reestructuració d’espais, perquè si s’ha decidit que aquell
espai l’utilitzéssim els regidors, és una reestructuració dels espais de l’Ajuntament.

Sra. Rosa Mª Buira, per tanca el tema de les sales, al moment que vulgueu si feu la petició
corresponent, podreu utilitzar la sala.
Sr. Carles Palau, la petició ja està feta. Estem esperant que ens digueu que passem a buscar la
clau.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, si la clau ja us ho vam dir, ja teniu la sala aquella, l’heu de venir a
buscar i us donaran la clau, i després ja us enviaré un.

Sr. Carles Palau, que l’estàveu equipant o algo així.
Sra. Rosa Mª Buira, i que la donaríem amb l’equipament corresponent perquè poguéssiu realitzar
les vostres activitats però en cap moment hi deia que l’estàvem preparant.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, la sala ja està preparada, bé és igual ja t’enviaré un altre escrit dient
que podeu venir a recollir la clau, per això no ens discutirem.
Sr. Carles Palau, si ens dieu ara que ja està feta.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, la sala està allà.
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Sra. Rosa Mª Buira, que se us havia concedit aquella sala, no que l’estàvem preparant.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, no, si dius això doncs ja la vindrem a buscar, però el redactat de la resposta ens
vau dir que l’estàveu preparant i no sabem si ja l’heu preparat.

PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, L’ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE
L’ORGANISME AUTÒNOM DE PREFECTURA CENTRAL DE TRÀNSIT I LA FEDERACIÓ
ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES, ANOMENAT “CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO Y LA FEDERACIÓN
ESPANYOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y
LA MUTUA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA.”
La Dirección General de Tráfico, ha posat a disposició dels Municipis la gestió del canvi de
domicili dels permisos de conducció i dels vehicles, a les oficines dels propis ajuntaments,
mitjançant l’adhesió del municipi al conveni vigent entre la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) i la Dirección General de Tráfico (DGT).
Si bé el conveni només està vigent en la part que afecta a les notificacions de canvi de domicili i
no en la part que detalla l’accés a les dades del Registre de Vehicles, doncs ja hi ha un conveni
posterior que en regula l’accés.
L’adhesió a aquest conveni, suposarà una agilització dels tràmits administratius que realitzen els
ciutadans, evitant desplaçaments innecessaris a les prefectures de trànsit.
Així mateix, la permanent actualització del domicili dels contribuents, facilitarà també la gestió
tributària de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
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Desenvolupament de la sessió

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell l’adopció dels següents
ACORDS:

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Alcalde, Sr. Ramon Consola, aquest conveni és un que ens vau deixar vosaltres, el conveni no cal
que el llegim.
Sr. Carles Palau, primer de tot i per començar voldria tenir un record pels presos i preses i exiliats
polítics que estan patint la repressió de l’estat homofòbic, no poden permetre de cap manera que
el seu sacrifici caigui en l’oblit.
Bé senyor Alcalde, dos de dos, portem dos de dos, hem convocat dos plens i cap vegada se’ns ha
cridat per informar-nos en que consistia aquests dos plens, ni si anava bé la data, ni pels
assumptes que s’havien de tractar i en aquest cas no estem parlant, ni en aquest cas ni amb
l’altre, no estem parlant de plens sense transcendència i vull recordar o li vull informar perquè
podria ser que no ho sabés que persones del seu entorn, ja fa dies, i persones de la seva llista que
ens parlen de diàleg, que ens parlen de consens, que ens parlen de col·laboració, però els seus
fets els desautoritza una vegada més, no veiem ni aquest diàleg ni aquesta búsqueda de consens
ni tot això, inclús si no em falla la memòria al darrer Ple quan vaig treure aquest tema vostè va dir,
potser si que us hauria de convocar abans dels plens, crec recordar no em voldria equivocar.
També vull fer esment a un comentari que va fer la portaveu de Junts al Ple passat, va dir una
cosa semblant a això, no em vull equivocar ni mal interpretar-ho, però més o menys va dir que
valien més els fets que les paraules, de moment els seus fets ens demostren que no volen ni
diàleg, ni consens i que sobretot no respecten als votants de Bell-lloc es mou. Li recordo senyor
Alcalde que representem a la meitat del poble, o representem a la meitat del poble, dels veïns o
veïnes de Bell-lloc d’Urgell que es senten representats per nosaltres mereixen el mateix respecte
que qualsevol altre veí del poble, per lo tant és lo que li demanem amb això, respecte pels veïns i
veïnes de Bell-lloc d’Urgell i que faci el favor de tenir-nos una mica més informats abans de fer
qualsevol convocatòria de Ple.
I respecte a aquest punt que anem a tractar ara, doncs bé, ja ho ha dit vostè, és un conveni que es
va presentar a l’Ajuntament, si no em falla la memòria a finals de març, principis d’abril, és una
millora pels veïns i veïnes de Bell-lloc que evitaran tenir que desplaçar-se a Lleida o altres llocs on
hi hagin delegacions, delegacions de Tráfico i millorarà això la qualitat dels veïns i veïnes i un
servei extra que prestarà l’Ajuntament, per tant, nosaltres, el nostre vot serà favorable, perquè no
potser d’altra manera.
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No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
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Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, per a la signatura de l’adhesió al conveni així com per atorgar tots
els documents i efectuar tots els tràmits que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord de
conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim
local, i l’article 53.1.a) 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.

ACTES DE PLENS 2019

Primer.- Sol·licitar l’adhesió íntegra de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, al conveni subscrit entre
l’Organisme Autònom Prefectura Central de Trànsit i la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, per a l’intercanvi d’informació i la mútua col·laboració administrativa, signat a Madrid el
dia 15 de juny de 2006.

Sr. Carles Palau, nosaltres no Rosa.
Sra. Rosa Mª Buira, arribar aquí amenaçant que aquest Ple es podia impugnar i una sèrie de
coses, només la primera paraula.
Sr. Carles Palau, informar, informar, no divergeixes les paraules.
Sra. Rosa Mª Buira, va sonar amenaça, va sonar amenaça, però bé, és una interpretació nostra,
lògicament la interpretació vostra, era una altra, era la nostra interpretació, nosaltres no
considerem que es donin les circumstàncies en aquests moments perquè puguem fer una reunió
amb tranquil·litat, penso que això haurem d’anar, com ha dit l’Alcalde, evolucionant i ja veurem, al
moment que es donin aquestes circumstàncies doncs lògicament no tenim cap inconvenient i com
diuen que, o t’han dit que tenim ganes de parlar de dialogar, lògicament sempre hem sigut
persones dialogants que tenen ganes de parlar i el que és molt important és que tenim ganes de
treballar, de treballar per tothom, per tothom, com ho ha dit l’Alcalde, per tant, partint d’aquesta
base, nosaltres l’objectiu prioritari que tenim ara, que estem a govern, és treballar per tothom i
després ja anirem vestint tot l’acompanyament que faci falta, repetim, de moment nosaltres no
veiem que es donin les circumstàncies perquè puguem fer una reunió preparant un Ple, no, no
tenim cap tipus de confiança amb vosaltres, aquesta és la realitat, vosaltres aneu d’una altra
manera, doncs bé, potser, potser amb el temps anirem tranquil·litzant-nos tots, a nosaltres ens
inspirareu més confiança i vosaltres potser anireu amb una altra actitud, de moment l’actitud que
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Sra. Rosa Mª Buira, només per acabar d’arrodonir el que ha dit el Ramon, en aquest cas la decisió
de convocar o no convocar a les reunions de Ple correspon a l’equip de govern, en aquest cas no
hem considerat oportú fer la convocatòria ni a la primera reunió ni a la segona, vista com ha dit
l’Alcalde, vist el desenvolupament del Ple de la primera convocatòria doncs vam pensar que per la
segona potser no calia, després ja veurem, ja veurem, perquè quan ens trobem per parlar hem de
ser capaços de parlar tots amb tranquil·litat i per arribar a algun acord, amb els anys que portàvem
uns i els altres, uns.
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Això de que ara, a veure els punts del Ple, aquest conveni és seu, aquest conveni és seu, per tant
ja ho saben, si els cridava poca cosa podíem parlar d’aquest conveni, poca cosa podien parlar
crec jo, jo crec que el tema aquest que obviem els seus votants, perquè no els cridem a parlar, em
sembla que això és xocolata al lloro, no perdoni, ara estic parlant jo, ara estic parlant jo, i li explico
miri, i començaré amb la pel·lícula pel principi, perquè aquesta va ser la reunió, bé, quina
confiança els hi hem de donar, si els altres quatre anys no ens hem van donar ells a nosaltres, en
cap de les maneres, és a dir, vam començar dient l’alcaldia és per nosaltres, cap regidoria, quin
sentit té, anar a una reunió per parlar dels punts del Ple, això té poc sentit, una altra cosa són les
aportacions o la gestió que pugui fer, però en aquell transcurs dels quatre anys, tothom sap el que
va passar i la confiança que ens van donar, per tant nosaltres el que si farem és esperar a veure
els seus moviments i en base als seus moviments pues llavors parlarem de confiança, a partir
d’aquí parlem dels punts del Ple. Jo ara li passaré la paraula a la Rosa que parlarà d’aquest punt.

ACTES DE PLENS 2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo referent amb el tema aquest, que vol que li diga, jo no sé, nosaltres
ho veiem des d’un altre punt de vista, vist el Ple anterior vam tenir una reunió els que estem a
govern i els que no estem a govern que estan a fora de govern i clar, venint d’on venim ara sembla
com, a veure de respecte als seus votants, per descomptat que el tenim, faltaria més, són gent
que, per nosaltres tota la gent del poble, tots són iguals, no són ni d’un color ni d’un altre, tots són
del mateix color, són bell-lloquins, tots són bell-lloquins, i treballem per tota la gent de Bell-lloc, no
treballem pels nostres i pels altres, no s’equivoqui, miri jo quan vaig ser anteriorment Alcalde, vaig
ajudar molta gent, i segurament vaig ajudar a molta gent que segurament no em van votar, però la
meva obligació era ajudar-los, i no els ajudava per a que em votéssim era la meva obligació i ara
tornem a fer el mateix, estem al govern i treballarem per tot el poble.

vam veure al primer Ple no és la que nosaltres esperàvem i al segon veig que anem pel mateix
camí, per tant, continuarem.
Sr. Carles Palau, qui està nerviós?
Sra. Rosa Mª Buira, no, no, de nerviosos nosaltres no n’estem pas.
Sr. Carles Palau, dius que ens hem de tranquil·litzar, la meva pregunta és qui està nerviós.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, ja ho veurem.
Sr. Carles Palau, no, perquè com que no es farà mai el que vosaltres voldreu, no ens convocareu,
la excusa la teniu, i és perfecta.
Sra. Rosa Mª Buira, no ho sé, ja ho veurem.
Sr. Carles Palau, amb això se us ha d’aplaudir.
Sra. Rosa Mª Buira, ja veurem si se us convocarà o no es convocarà.
Sr. Carles Palau, ni farem el que vosaltres voldreu, per tant.
Sra. Rosa Mª Buira, ni heu d’acotxar el cap ni nosaltres el vam acotxar al moment que estàvem a
l’oposició.
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Sr. Carles Palau, a la legislatura passada se us va convocar sempre abans dels plens, i aquesta
no es convoca i pel que veig no es convocarà, per tant deixem-ho ben clar.

ACTES DE PLENS 2019

Sra. Rosa Mª Buira, jo penso que els que esteu bastant nerviosos sou vosaltres però, bé, com hem
dit els drets són nostres.

Sra. Rosa Mª Buira, per tant, això penso que no és aquest l’objectiu, lo que si l’objectiu és anar
amb esperit de col·laboració i no pas anar amb un altre esperit, que ja el qualificarem, per tant
continuo ara defensant el punt de l’ordre del dia.
Sra. Nadir Castells, si em permet, això de l’actitud nostra, jo crec que tots els regidors que estem
aquí i ara el David perquè ja no hi és perquè deixa de ser regidor, però crec que per part nostra
vam mostrar des del moment zero al canvi de legislatura una actitud de col·laboració de voler
treballar i dialogar conjuntament, teníem les reunions amb vosaltres jo crec que allà s’ha demostrat
que hi havia això planificat, almenys la intenció que teníem era aquesta de demostrar que es pot
treballar conjuntament davant de qualsevol dubte, vam estar parlant per avançat, la intenció era
treballar, jo crec que si no se’ns convoca no es podrà saber mai si la cosa funciona o no funciona.
Sra. Rosa Mª Buira, la única demostració que tenim és aquí al Ple, de moment, aquesta reunió jo
la valoro amb el sentit de que ho vaig trobar bé, que decidíssiu fer aquesta reunió de traspàs
d’aquesta funció, lògicament perquè hi havia molt traspàs d’informació a fer perquè potser això de
vegades tampoc pot ser gaire normal que quan un tanca una legislatura ha de ser molt conscient
que la legislatura s’acaba el dia que es fan les eleccions, a partir d’aquí jo hem puc comprometre a
fer les actuacions que jo se que faré, però a partir del 26 de maig no sabíem qui hauria a govern,
per tant tot el que estava planificat a partir del 26 de maig potser no tocava planificar-ho perquè no
eren actuacions que tu et poguessis responsabilitzar a fer, perquè al final les vaig haver de fer jo,
les vaig fer molt gustosament i amb ganes però el que et vull dir és que a vegades quan un acaba

8

Codi Validació: 5QX7WF33QP4EHCNEEPJCK34ZE | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 41

Sr. Carles Palau, ni nosaltres us ho vam demanar.

la legislatura ha de ser capaç de planificar fins aquí i a partir d’aquí el que vingui ja farà el que
consideri que s’ha de fer.
Sra. Nadir Castells, des del meu punt de vista és que per les eleccions no s’han de paralitzar les
activitats del poble.
Sra. Rosa Mª Buira, no s’ha de parar.

Sra. Nadir Castells, tocaven quan tocaven, vull dir. La meva opinió és aquesta.
Sra. Rosa Mª Buira, és igual, valoro la reunió de traspàs d’informació però, doncs bé la valoro i
considero doncs que molt bé, molt bé per part teva, per part meva també et vaig escoltar amb tota
l’atenció i vaig assumir el que vaig poder i vam intentar portar-ho tot a terme.
Sra. Nadir Castells, per això, ens podem trobar i en poder parlar.
Sra. Rosa Mª Buira, considero que el moment que necessita un aclariment o que vulgui comentar
alguna cosa, doncs penso que tinc la llibertat per poder-ho fer.
Sra. Nadir Castells, i tant.
Sra. Rosa Mª Buira, continuarem amb aquesta comunicació.
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Sra. Rosa Mª Buira, no s’ha de parar però hi ha activitats que es poden fer quinze dies abans
perquè lògicament, sortosament no fem activitats cada dia, doncs l’impàs aquest de quinze dies el
podíem fer una mica abans i llavors ja estava.

ACTES DE PLENS 2019

Sra. Nadir Castells, el meu punt de vista és aquest.

Sr. Miquel Amorós, jo voldria afegir una cosa, és una pregunta que et faig a tu Rosa com a
portaveu però també la faig extensiva a la resta de gent i és si sou capaços vosaltres de fer algun
tipus d’autocrítica, perquè estem parlant de falta de confiança, de la nostra actitud durant aquests
dos plens, estem parlant dels quatre anys, del que hem fet durant els quatre anys, del que hem
estat fent, del que hem fet malament, de la nostra actitud, que sembla que no ens puguem
assentar-nos en una taula, jo no tinc cap problema, i sempre he pogut parlar amb qualsevol de
vosaltres amb tota la tranquil·litat del món, i la resta de companys meus també, i entenc que
vosaltres tampoc tindríeu cap tipus de problema alhora de parlar les coses de forma tranquil·la. No
estic dient que s’hagi d’arribar a cap decisió, a cap acord ni res, però que parlant ho sabríem tots, i
no veig tant problema com per assentar-nos en una taula, perquè és més falta de voluntat per part
vostra que no pas aquesta excusa de que no som capaços d’assentar-nos, capaços
d’assentar-nos en som segur. Però la pregunta va en aquest sentit sembla que tot sigui falta o
sigui culpa nostra, i la vostra actitud és immillorable, és una actitud perfecta, és una pregunta que
us faig, perquè?
Sra. Rosa Mª Buira, suposo que com a tot, i com a sempre i com a la vida doncs tot és millorable,
la nostra actitud segurament també és millorable, nosaltres fem la nostra part d’autocrítica però en
aquests moments doncs continuem amb aquesta decisió i com us he dit a l’inici és decisió de
l’equip de govern fer convocatòries o no fer-les doncs a partir d’aquí doncs valorarem, acceptem la
nostra part d’autocrítica, la fem i la continuarem fent però les decisions a part de que facis la crítica
pots mantenir unes decisions o no les pots mantenir, de moment nosaltres la decisió que hem pres
la mantenim.
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Sra. Nadir Castells, sí, per part nostra.

Sr. Miquel Amorós, creus que és lògic no convocar als regidors, ja no dic d’aquest Ple que jo
entenc una cosa súper lògica i crec que seria bo de fer-ho, al Ple del cartipàs no és lògic que
haguéssim estat tots els regidors per explicar quines son les vostres intencions o les vostres
propostes.
Sra. Rosa Mª Buira, de fet el Ple del cartipàs, el cartipàs de qui era?
Sr. Ramon Consola, jo que sàpiga ni aquí ni en cap lloc.

Sra. Rosa Mª Buira, hi ha moments que si que s’ha d’afavorir el diàleg amb altres temes que
segurament us convocarem i us cridarem perquè pensarem que és millor que arribem a un
consens, però precisament al Ple del cartipàs doncs no ho vam creure necessari perquè era el
nostre cartipàs i nosaltres vam prendre unes decisions que eren algunes diferents de les vostres
però amb els nostres criteris, no vam considerar que us els haguéssim de consultar, la veritat és
aquesta, perquè era el nostre cartipàs, de la mateixa manera que vosaltres vau fer el vostre
cartipàs i vau prendre algunes decisions.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no ens vau dir pas res.
Sra. Rosa Mª Buira, no ens vau dir res.
Sr. Carles Palau, com que no us vam dir res, que no vam estar reunits a baix.
Sra. Rosa Mª Buira, vau estar reunits, vau dir una sèrie de coses i després vau fer el que us va
semblar.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Miquel Amorós, no dic que estigueu obligats, estic dient que si ho trobeu una cosa lògica, si
trobeu una cosa normal, si creieu que s’ha d’afavorir el diàleg, que s’ha de poder parlar.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, quina, Comissió de comptes?
Sr. Carles Palau, la Comissió de comptes en principi només eren dos i dos, i llavors vas dir no.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, perquè ens tocava per llei.
Sr. Carles Palau, pues sí, vam veure que tenies raó i ho vam admetre.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, home tenia raó, que menys, l’havies d’acceptar.
Sr. Carles Palau, lo important era el fet que vam tenir una trobada prèvia.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, a veure anem a pams anem a pams, per lo que ha dit el Miquel, com
vols que us convoquéssim a un Ple del cartipàs si quan resulta que anem a negociar la mà estesa
que dieu vosaltres, i era la cadira per nosaltres i les regidores també, on és aquí el cartipàs, on és
el cartipàs aquí, a on, a veure on és el cartipàs, jo em sembla que hem de donar temps al temps,
venim mira, t’ho pintaré d’una manera més bonica, això és quan un matrimoni es fica les banyes
mútuament, m’entens o el temps ho cura i ho amaga o al final s’acaben divorciant. Pues és lo
mateix, això ara només ho pot arreglar el temps, venim d’una situació complicada, vosaltres heu
anat d’angelets però amb vestit negre i llavors també nosaltres ho hem vist així, ara potser això
amb el temps es pot admetre i podem arribar a un acord, a veure amb coses importants pel poble
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Sr. Carles Palau, i recordo perfectament que el Ramon va presentar una esmena i se li va
acceptar, que era a la Comissió de comptes.

en parlarem, però ara aquí no us feu els estrets perquè les coses no han anat així, les coses no
han anat així Miquel, no han anat així.
Sr. Miquel Amorós, com han anat les coses?
Sr. Carles Palau, hi ha una diferència senyor Alcalde, nosaltres en cap moment estem ofesos per
vosaltres, en canvi sembla que vosaltres sembla que us hem ofès.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no. Bueno, en part si, estic tocat.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, doncs ja veu, ja està, ja tenim confiança, llavors per això amb el
temps potser ho podem amedrantar, i calmant i potser ens podem entendre.
Sr. Carles Palau, torno a repetir, calmar s’ha de calmar el que està nerviós.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo no n’estic de nerviós.
Sr. Carles Palau, jo no.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo tampoc, no, a veure cadascú explica la seva, una altra cosa és que
un expliqui les seves bondats, i assenyali als altres que son els dolents, llavors jo crec que
cadascú, com molt bé ha dit la Rosa, ha de dir la seva part de “mea culpa” i llavors a partir d’aquí
quan tots reconeixem les nostre culpes, potser llavors començarem a veure les nostres virtuts,
però clar si resulta que els dolents sempre són els mateixos pues llavors bueno.
Sr. Carles Palau, lo que està clar d’aquesta conversa és que no se’ns convocarà abans de cap
Ple.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí, no dic que no.
Sr. Carles Palau, només cal que tingui això clar i ja està.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, però si fa quatre dies que hi som, però si només hem fet que
començar, ara et dic una cosa al Ple del cartipàs no ho havia vist mai, mai, a cap lloc.
Sra. Rosa Mª Buira, ho vam considerar innecessari.
Sra. Nadir Castells, vau modificar el nostre si que no vau tenir cap problema.
Sra. Rosa Mª Buira, com?
Sra. Nadir Castells, no, vau modificar el nostre cartipàs.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, quin cartipàs?
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Sr. Carles Palau, vostè també ho ha fet això, a un Ple dir una cosa i a l’endemà dir una altra.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, si, però a veure es que no ho sé si és difícil, per exemple jo a vostè
no li tinc cap confiança que m’entenc, doncs, com voleu que li tingui la confiança si m’ha canviat la
versió trenta-sis vegades quan hem parlat, com vol que li tingui confiança, si home si, moltes
reunions, mira per exemple el sou, que estava escrit en un paper, i ara podríem continuar parlant.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, nosaltres no tenim aquest sentiment, no faci veure que si una parella es fa les
banyes mútuament, nosaltres en aquest cas no tenim aquest sentiment.

Sra. Rosa Mª Buira, va ser una proposta que es va fer.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, quin cartipàs es va modificar?
Sra. Rosa Mª Buira, va ser una proposta que es va fer.
Sra. Nadir Castells, canviar els dies del Ple, es va canviar tot.
Sra. Rosa Mª Buira, va ser una proposta que es va fer, i es va aprovar per Ple.

Sr. Miquel Amorós, quan?
Sr. Jaume Amorós, la primera vegada que ens vam assentar en una taula en una reunió, vau dir
que fèiem xantatge.
Sra. Rosa Mª Buira, quan fèiem les reunions per preparar els plens.
Sr. Carles Palau, per uns pressupostos.
Sr. Jaume Amorós, llavors que, que fem?
Sr. Miquel Amorós, pots explicar, si vols, el que va passar en aquella reunió.
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Sr. Jaume Amorós, l’últim dia que es van assentar a taula vam sortir acusats de xantatgistes, te’n
recordes?

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, i també ho vau fer sense haver fet una reunió. Però bé, la proposta senyor
Alcalde que tirem endavant sinó...

Sr. Jaume Amorós, vam venir a negociar uns...

Sr. Jaume Amorós, sí, uns punts, i vau dir això és xantatge.
Sr. Carles Palau, no, un punt vam dir que era il·legal que ens demanàveu fer una irregularitat, i
nosaltres no vam acceptar.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no xantatge.
Sr. Carles Palau, i que allò era xantatge. Vau dir aquest punt no es pot retirar, i nosaltres vam dir si
ens esteu demanant fer una cosa il·legal nosaltres no podem cedir en aquest xantatge, potser no
van ser aquestes paraules textuals però la idea era aquesta.
Sr. Jaume Amorós, quina il·legalitat era?
Sr. Carles Palau, home, Jaume.
Sr. Jaume Amorós, no tinc tanta memòria.
Sr. Carles Palau, jo sí, si vols t’ho dic, era prohibir, no, perquè aquesta em va quedar clavada,
prohibir contractar a una persona del poble, perquè no us queia bé a vosaltres, perquè
consideràveu que era l’impulsor.
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Sr. Miquel Amorós, uns pressupostos.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, no, perquè era un embustero i un poca vergonya, i us vam dir
que miréssiu a veure on era la veritat, a veure on era la veritat.
Sra. Rosa Mª Buira, perquè havia posat una denúncia.
Sr. Carles Palau, hi ha alguna sentència que li prohibeixi contractar amb una administració
pública?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, nosaltres.

Sr. Carles Palau, i aquest punt és irrenunciable perquè recordo, ara la memòria si que em balla, hi
havia algo que el Miquel va dir bueno això ho podem parlar, era un altre punt. Crec que eren cinc
punts, algun va dir que es podia parlar, però aquest és intocable. Llavors vam dir pues aquest és el
que nosaltres no podem acceptar, i sí, va sortir la paraula xantatge però era per això.
Sr. Miquel Campàs, i la denúncia que va ficar la senyora Rosa Romà?
Sr. Carles Palau, la senyora Rosa Romà, no va posar cap denúncia, a la denúncia sortia el nom de
la senyora Rosa Romà que va acompanyar un senyor a preguntar a Diputació, però la senyora
Rosa Romà no va presentar cap denúncia. No digueu més mentides Miquel, no vulguem enganyar
la gent.
Sr. Miquel Campàs, per la denúncia d’un poca vergonya i de vostès encara n’hi ha que s’hagin
d’alegrar i felicitar-nos, com hem d’anar junts, digui’m contesti, com hem d’anar junts.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, ja ens vau tractar de xantatgistes, com diu ell.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, llavors el que estem fent és utilitzar l’Ajuntament per fins personals, i amb això
nosaltres no entrarem mai.

Sr. Miquel Campàs, contesti, no es va alegrar de que nosaltres estiguéssim lliures, encara és hora
ara que ens feliciti.
Sr. Carles Palau, per estar lliure hauríeu d’haver estat tancats, no heu estat mai tancats Miquel.
Sr. Miquel Campàs, però estàvem inculpats.
Sr. Jaume Amorós, és una falta de respecte als vostres votants, per respecte als nostres votants.
Sr. Carles Palau, el que, es que no t’he sentit, perdona.
Sr. Jaume Amorós, has dit que hem faltat al respecte als nostres votants per no...
Sr. Carles Palau, jo considero que si no ens doneu informació, si no compartiu.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, la informació la teniu tota.
Sr. Carles Palau, no.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, com que no, home, tu pots venir aquí i mirar els expedients, tens la
mateixa informació que nosaltres, la mateixa.
Sr. Carles Palau, ja entrarem al punt 3. A veure quina informació tenim.

13

Codi Validació: 5QX7WF33QP4EHCNEEPJCK34ZE | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 41

Sr. Carles Palau, no digui que la senyora Rosa Romà va presentar una denúncia.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, la mateixa.
Sr. Jaume Amorós, aquí pots dir que si o que no, depèn de com t’ho miris.
Sr. Carles Palau, ja parlarem si tenim informació o no.
Sr. Jaume Amorós, el que està clar és que a algun votant tu al teu discurs del 15 de juny, als
votants del PP els vas deixar pel terra i a l’Antonio Rispa igual.

Sr. Carles Palau, home, tu no t’alegres que el PP, i no l’Antonio, no t’equivoquis, jo no vaig
nomenar l’Antonio, vaig nomenar al PP i et recordo que el PP va aplicar l’article 155 i gent del
vostre partit i del nostre ho està patint en la seva carn, i aquest Ajuntament i tot Catalunya va patir
el 155, i aquí hi havia coses que no es van poder fer per culpa del 155. I en cap moment vaig
nomenar al senyor Rispa, vaig nomenar al PP. I que estava content que no hi hagués cap regidor
del PP, jo contra l’Antonio Rispa puc tenir moltes coses però són coses privades i no el vaig atacar,
a la llista hi anaven 11, el cap de llista era el senyor Rispa, jo vaig nombrar al PP com a partit, i el
senyor Rispa ha dit sempre que ell al seu partit és com una persona que va a part del partit, no
barregem les coses, si us plau. Et recordo que vaig estar a la festa de comiat de l’Antonio, i amb
l’Antonio he tingut reunions i he parlat, i passem pel carrer i ens saludem potser no li deixaria la
cartera com faria el Ramon, com va dir al seu dia. I estic content que no tinguem representant del
PP igual que hauríem d’estar-ne tots perquè son gent que han fet molt mal a Catalunya i respecto
a tots els veïns que siguin de dretes i que votin a forces constitucionalistes però crec que ara
estem en un moment de país que no ens podem permetre que hagi partits com aquests.
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Sr. Jaume Amorós, no mentir no, vas dir el que pensaves, suposo, que t’alegraves que no
estiguessin a l’Ajuntament, te’n recordes d’això o no?

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, perquè, quina mentida vaig dir?

Sr. Jaume Amorós, torno a repetir que estem aquí per fer poble, aquí Carles.

Sr. Jaume Amorós, primer fer poble.
Sr. Carles Palau, jo també, i no puc discrepar políticament i públicament.
Sr. Jaume Amorós, estem per fer poble, jo ho veig així.
Sr. Carles Palau, però això no vol dir que jo passi pel carrer i escupeixi a la cara a un del carrer, no
sé qui són la majoria.
Sra. Rosa Mª Buira, només faltaria.
Sr. Carles Palau, jo que estigui content que el PP no tingui representació, no vol dir que un dia foti
fora del poble a tots els votants del PP, no estic content que hi hagi més votants d’Esquerra o de
Junts que no pas del PP o que no hi ha suficients per a que treguin un regidor, tothom té dret a
pensar el que vulgui i amb aquest cas, i per desgràcia la democràcia és el joc de les majories, en
aquest cas la majoria la teniu vosaltres, més nosaltres i el PP ha quedat fora perquè no ha arribat
al mínim de vots per poder tenir representació aquí, pues són les normes que tenim avui en dia.
Sra. Rosa Mª Buira, convinc amb el Jaume que estem aquí per fer poble i per respectar-nos a tots,
per tant podem estar contents o no contents de determinades coses però pel públic i des d’aquí
l’Ajuntament penso que no és el que tocava si més no el que tocava era dir bé, m’alegro que no
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Sr. Carles Palau, jo també.

estigui el grup del PP però contra tu Antonio no tinc res, que això és el que jo vaig trobar a faltar
personalment.
Sr. Carles Palau, jo a l’Antonio ja vaig parlar.

Sr. Carles Palau, que sí, i si tant odio li tinc a l’Antonio no ho hagués proposat i vaig anar a buscar
el pin a baix i li vaig donar al senyor Alcalde perquè li donés a l’Antonio en reconeixement als anys
que va estar a l’Ajuntament.
Sra. Rosa Mª Buira, en cap moment he dit que li tinguis odi a l’Antonio, ni ho penso, perquè penso
que no tens cap motiu per tenir odi a l’Antonio i per tant segur que no li tens, però lo que si penso,
de la mateixa manera que tu expliques públicament el que penses, també he de tenir dret jo a
explicar-ho.
Sr. Carles Palau, tot el del món.
Sra. Rosa Mª Buira, per tant, sí, vaig trobar a faltar personalment, aquest reconeixement personal
a l’Antonio, de dir m’alegro que no hi siguin els del PP però contra tu Antonio no hi tinc res,
aquesta segona part, jo l’hauria dit, però bé cadascú té el seu estil de parlar. Continuem amb el
Ple.
Sra. Rosa M Buira continua parlant sobre el primer punt. Nosaltres per tant és un conveni que ens
hem trobat a mig fer, no tenim res en contra en tirar-ho endavant i el que si cal destacar és que es
un conveni per un any, que segurament pot facilitar els tràmits amb algunes persones quan
s’empadronen aquí, doncs que les dades del domicili i tot això, ja des de l’Ajuntament es puguin
passar directament a Trànsit i les persones no hagin d’anar allí a fer el canvi de domiciliació als
documents de Trànsit, és un conveni per un any, veurem, durant aquest any valorarem i en funció
de com hagi funcionat doncs decidirem continuar-lo o no continuar-lo, ja es veurà, si porta
problemes, doncs lògicament potser no caldrà renovar-lo però si no hi ha cap inconvenient doncs
ja ho continuarem endavant. Per tant, nosaltres també ens adherim al conveni.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta d’acord d’adhesió al conveni subscrit entre l’Organisme Autònom
de Prefectura Central de Trànsit i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, anomenat
“Convenio de colaboración entre el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y la
Federación Española de Municipios y Provincias para el intercambio de información y la mutua
colaboración administrativa”, aquesta s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la
corporació.
Vots a favor:
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, que sí.
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Sr. Carles Palau, és més, i aquí hi ha el senyor Alcalde que em confirmarà, quan vam acabar l’acte
em vaig atansar al senyor Alcalde i li vaig dir que et sembla si li donem un pin a l’Antonio, i que em
va dir el senyor Alcalde.

ACTES DE PLENS 2019

Sra. Rosa Mª Buira, per coneixement precisament no el vas ni nomenar, o sigui, estàs content que
no hi hagi gent del PP, potser hi ha molta gent que estan contents, però el reconeixement a
l’Antonio penso que hi havia de ser perquè és un veí del poble, és un veí que ha fet molt pel poble
i que, com tu molt bé has dit, és independent del PP.

5 Grup Municipal de Junts, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira, Sra. Brigit
Jubillar, Sr. Jaume Amorós.
5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. Enric Cerqueda, Sr. Miquel
Amorós, Sra. Nadir Castells.

Considerant que mitjançant resolució de la Consellera del Departament de Treball, Afers socials i
Famílies de data 27 d’octubre de 2017 es va concedir un nombre de places de naturalesa pública
pel centre de dia per a gent gran del municipi de Bell-lloc d’Urgell.
Considerant que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell té formalitzat en data 21 de maig de 2013,
conveni de col·laboració amb la Fundació Serveis de Suport per la posta en funcionament del
centre de serveis socials de Bell-lloc d’Urgell.
Considerant que, el Centre de Serveis Socials de Bell-lloc d’Urgell de titularitat pública està inscrit
en el Registre d’entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya amb
número de registre S08744 i S08745 respectivament.
Considerant que en data 13 de febrer de 2019 per acord de Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell per a la prestació del
servei de centre de dia per a gent gran depenent "centre de serveis socials de Bell-lloc d'Urgell"
Considerant que durant el mes de febrer de 2019 es va formalitzar el conveni amb la Generalitat
de Catalunya, la relació jurídica d’acord amb la normativa en matèria contractual, per tal d’assignar
les places concertades del centre de dia per a gent gran de Bell-lloc d’Urgell pels pròxims anys.
Considerant que en data 21 de març de 2019 per acord de Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
es va ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2019-0050 de data 05/03/2019 de sol·licitud d’ampliació del
conveni de col·laboració interadministrativa formalitzat entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a la
prestació del servei de centre de dia per a gent gran dependent “Centre de serveis socials de
Bell-lloc d’Urgell”
Considerant que el 28 de maig de 2019 es va signar l’Addenda del Conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a la prestació del servei de centre de dia per a
gent gran dependent “Centre de serveis socials de Bell-lloc d’Urgell”, per ampliació del servei a
365 dies l’any.
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Considerant que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell és titular del servei social especialitzat de Centre
de dia per a gent gran en l’àmbit de les seves competències municipals diferents de les pròpies i
de les atribuïdes per delegació per la prestació del citat servei social especialitzat del centre de dia
per a gent gran al municipi de Bell-lloc d’Urgell dins de la Cartera de Serveis Socials aprovada per
la Generalitat de Catalunya.
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ANTECEDENTS

ACTES DE PLENS 2019

SEGON.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI PEL
SERVEI SOCIAL ESPECIALITZAT DE CENTRE DE DIA ENTRE L’AJUNTAMENT DE
BELL-LLOC D’URGELL I LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Considerant necessari formalitzar la pròrroga del conveni del servei social especialitzat de Centre
de Dia entre l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i la Generalitat de Catalunya per l’assignació de 5
places concertades durant 366 dies l’any 2020.
FONAMENTS DE DRET

Atès que els articles 303.1 i 303.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, assenyalen que pel conveni s’estableix una
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment
atribuïdes en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú i que a traves dels convenis es pot
realitzar la cooperació interadministrativa , tant en serveis locals com en assumptes d’interès
comú, sota la forma i en els termes que preveuen les lleis reguladores de les matèries en què
existeixi aquest interès.
Atès que és voluntat de les parts subscriure la pròrroga del conveni per tal de posar a disposició
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 5 places de centre de dia que l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell té al municipi, d'acord amb els instruments de coordinació interadministrativa que
preveu el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials,
modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig, mentre no es faci el desplegament de la Llei
12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, segons preveu la seva disposició transitòria quarta.
Atès els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que
regula la definició i tipus de convenis, la seva eficàcia, el contingut, el tràmit preceptiu per la seva
subscripció, l’extinció, els efectes de resolució dels convenis i la seva remissió al Tribunal de
Comptes;
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple del l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Sol·licitar la pròrroga del conveni de col·laboració formalitzat entre el Departament Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, per a la
prestació del servei de centre de dia per gent gran depenent “Centre de serveis socials de Bell-lloc
d’Urgell”, per l’assignació de 5 places concertades durant 366 dies l’any 2020.
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Atès que l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’entén per conveni de col·laboració tot
aquell acord subjecte al dret públic, del que se’n deriven obligacions jurídiques directes per les
parts. Les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis amb altres
administracions públiques dins de l’àmbit de les competències respectives i per la consecució de
finalitats d’interès comú.

Codi Validació: 5QX7WF33QP4EHCNEEPJCK34ZE | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 41

Atès que els articles 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
disposen que l’exercici del servei de centre de dia és una competència municipal impròpia i no
delegada, i així es manifesta en els informes emesos per l’Administració competent per raó de
matèria i de l’Administració que té atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de la
Comunitat Autònoma de Catalunya en data desembre de 2016.

ACTES DE PLENS 2019

Atès l’article 41 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i els ens locals col·laboren en l’aplicació de les polítiques de serveis
socials, d’acord amb les competències respectives, mitjançant els instruments que estableixen la
legislació general de règim jurídic i procediment administratiu i la legislació de règim local. Així
mateix, s’indica que aquesta col·laboració interadministrativa inclou l’establiment per conveni de
fórmules de gestió conjunta dels serveis.

Segon.- Trametre la documentació obligatòria per a la sol·licitud de pròrroga del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

conveni al

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

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, poca cosa a dir, recordar que abans d’entrar a la presó, la Consellera Bassa va
ser la que va signar el Decret conforme se’ns atorgava aquestes cinc places concertades al Centre
de Dia de Bell-lloc, amb la gestió que va fer l’anterior equip de govern i evidentment, això
representa una millora pels usuaris d’aquest Centre de Dia ja que obtenir una subvenció per poder
utilitzar aquestes instal·lacions, arran d’aquell acord es va aprovar el conveni i ara com diu aquí lo
que hem d’anar fent és renovar-lo any a any, per tant, nosaltres, el nostre vot serà favorable.
Sra. Rosa Mª Buira, des del grup de Junts per Bell-lloc només volem recordar que el nostre grup
va ser l’impulsor del Centre de Dia a Bell-lloc i hi vam creure i ens hi vam posar en serio fins a
poder-lo fer realitat, com ja s’ha comentat alguna altra vegada aquí al Ple els principis van ser
difícils, va costar d’arrencar, va costar que la gent agafés confiança al Centre de Dia, al principi hi
havia molta reticència, però bé, gràcies a la constància, a la voluntat i a l’esforç principalment de la
nostra estimada Montse i també de la resta de l’equip, doncs al final tot aquest esforç i treball va
donar els seus fruits, avui el Centre de Dia de Bell-lloc és una realitat, és un centre que funciona
pràcticament a ple rendiment, està funcionant molt bé i pensem, com va fer l’equip de govern
anterior, doncs que van fer el que ens pertoca com a equip de govern, que és vetllar per a que les
coses funcionin, doncs nosaltres també tenim la intenció de que això continuï funcionant, aquest
comentari que has fet de que la consellera abans d’entrar a la presó va signar aquest document,
doncs bé ja sabeu que les coses a l’administració sempre van lentes i costen una mica doncs
aquest, si no recordo malament, la signatura aquesta es va fer cap al 2017, doncs això l’embrió de
tot això, d’aquesta signatura va sortir al 2014 principis del 2015 quan hi va haver una reunió a
Juneda amb la consellera d’aquell moment amb els representants del centre d’aquí senyor
Magriñà, la gent de Lleida de Benestar i doncs en aquesta primera reunió és on es va iniciar tot
aquest procés de demanar les places per Bell-lloc, se li van demanar directament a la consellera i
lògicament després de tot el procediment administratiu, que sortosament, doncs va culminar al
2017 amb la signatura d’aquesta concessió d’aquestes places, per tant bé, ha estat un mèrit
conjunt, un mèrit conjunt que el que ens ha aportat és un servei al nostre poble, un servei que
considerem totalment necessari perquè bé és molt bo que tinguem nosaltres el Centre de Dia aquí
a Bell-lloc, a part del servei que donem a la gent gran, el servei que donem a tot el poble en
general, perquè és molt tranquil·litzador per les persones que hem d’anar a treballar cada dia i
podem deixar als nostres padrins, o al nostre pare o a la nostra mare al Centre de Dia i sabem que
està ben atès, que està ben cuidat, i que tindrà tots els serveis que necessita, això per tant és un
servei per la gent gran, però és un servei pel nostre poble i que des de l’equip de govern el que
volem fer és continuar mantenint i treballar per millorar-lo sempre que sigui possible, per tant la
signatura de la renovació d’aquest conveni, lògicament ens hi trobaran sempre en fer coses que
beneficiï al Centre de Dia i si en lloc de les cinc places poguéssim aconseguir-ne unes quantes
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Debat
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No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.

ACTES DE PLENS 2019

Quart. Facultar al Sr. Alcalde, per a la signatura de la pròrroga del conveni així com per atorgar
tots els documents i efectuar tots els tràmits que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord
de conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim
local, i l’article 53.1.a) 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.

més doncs continuarem treballant amb aquesta idea, per tant, lògicament hi estem totalment a
favor de renovar aquest conveni o d’ampliar.
Votacions
Es sotmet a votació la proposta d’aprovació de la sol·licitud de pròrroga del Conveni pel servei
social especialitzat de Centre de Dia entre l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i la Generalitat de
Catalunya, aquesta s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la corporació.

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

Sr. Carles Palau, senyor alcalde, abans de passar al proper punt del Ple li volia demanar, ja que no
se’ns ha informat sobre cap aspecte d’aquest punt que entrem a debatre ara, pues que es retiri de
l’ordre del dia fins que no se’ns faci algun tipus d’informació al respecte.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, nosaltres continuarem amb el punt endavant, perquè ara explicarem
el perquè i la raó de perquè s’ha passat tant de pressa aquesta modificació.
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5 Grup Municipal de Junts, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira, Sra. Brigit
Jubillar, Sr. Jaume Amorós.

ACTES DE PLENS 2019

Vots a favor:

ANTECEDENTS
Vista la possible aplicació del superàvit pressupostari de l'exercici 2018, i de conformitat amb allò
que preveu els articles 32 i la disposició addicional 6a de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s'aprova la modalitat de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de
tresoreria per a despeses generals.
Vist que en data 19 de juliol de 2019 per Decret d’Alcaldia núm. 2019-0209 es va aprovar
l’expedient de distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 2018.
Vist que en data 19 de juliol de 2019 mitjançant provisió d’alcaldia s’incoa l’expedient per modificar
el pressupost mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit (per aplicació del superàvit
pressupostari).
Vist la memòria d’alcaldia de data 22 de juliol de 2019, on es proposen les partides i els imports de
les despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, per les

19

Codi Validació: 5QX7WF33QP4EHCNEEPJCK34ZE | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 41

TERCER.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2019
MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT (APLICACIÓ DEL
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI)

quals no existeix crèdit pressupostari (crèdit extraordinari) ), així com per les quals el crèdit previst
és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació (suplement de crèdit), que s’han de modificar.
Vist que amb data 22 de juliol de 2019 es va emetre informe de Secretaria Intervenció, pel qual es
va informar favorablement la proposta de modificació de crèdit; així com Informe d’Intervenció de
data 22 de juliol de 2019 relatiu al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la
despesa i deute viu, que consta incorporat a l’expedient.

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e) i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim
local, l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament per
majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a què
l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les
despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector
públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
De conformitat amb el que disposa l'article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en l'article 22.2.e) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, aquesta Alcaldia, proposa al Ple, el
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2019 del Pressupost
prorrogat, en la modalitat de suplement de crèdit per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb
càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el següent detall:
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2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
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1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.

ACTES DE PLENS 2019

FONAMENTS DE DRET

Modificació
crèdit núm.
3/19

1610

22101

Abastament aigua

1530

20301

1610

22102

1532

21001

Manteniment
carrers

12.000,00

1532

21000

Manteniment
camins

20.000,00

3340

63303

Bomba circuit
calefacció
sala
cultural

Arrendaments
maquinària,
instal·lacions i
utillatge
Gas

22.336,70

-

25.000,00

47.336,70

7.000,00

-

7.000,00

14.000,00

24.000,00

-

6.000,00

30.000,00

10.000,00

22.000,00

6.000,00

26.000,00

2.300,00

4.590,68

56.300,00 €

58.590,68 €

0,00
85.336,70

TOTAL

Crèdits
finals

-

2.290,68

2.290,68

Segon.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2019 del Pressupost
prorrogat, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb
càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el següent detall:

Aplicació

Crèdits
inicials

Descripció
Programa

Econòmica

4910

62601

Equips per
informació

4540

61904

a

processos

Modificacions
Crèdits finals
de crèdit

0,00

2.000,00

2.0000

Arranjament camí municipal
(IFS)

0,00

45.617,53

45.617,53

TOTAL

0,00

47.617,53

47.617,53

Totes les modificacions de crèdit de l’apartat primer i segon es financen amb el romanent
líquid de tresoreria de l’exercici anterior.

DESCRIPCIÓ

PARTIDA

87000

IMPORT

Romanent de tresoreria. Aplicació per al finançament de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit

103.917,53 €

TOTAL

103.917,53 €
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Programa Econòmica

Modificacions
de crèdit núm.
6/19

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

Crèdits
inicials

Descripció

ACTES DE PLENS 2019

Aplicació

Tercer.- Aprovar l’actualització de l’annex d’inversions del pressupost prorrogat per l’exercici 2019,
en els següents termes:

Eco

Descripció

10

4540 61904 Arranjament camí municipal (IFS)

5
11

Import

Ingressos
Altres
Fons Propis
Aportacions

45.617,53 €

0,00 €

45.617,53 €

3340 63303 Bomba circuit calefacció sala cultural

2.300,00 €

0,00 €

2.300,00 €

4910 62601 Equips per a processos informació

2.000,00 €

0,00 €

2.000,00 €

49.917,53 €

0,00 €

49.917,53 €

Total

Quart.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, pel termini de quinze dies, durant els quals les persones interessades poden
examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L'expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

Codi Prog

Estat d'Inversions

ACTES DE PLENS 2019

Aplicació

Alcalde, Sr. Ramon Consola, tema abastament d’aigua la factura que ens passa la Comunitat de
Regants, que aquesta és recurrent, cada any fa la mateixa, per tant, es menja la partida.

Gas, s’ha agafat la partida de l’any anterior i dona la sensació que ens quedarem sense romanent.
Bomba circuit de calefacció sala cultural, és una bomba que està cremada i s’ha de reparar per a
poder tenir calefacció a la sala cultural.
Equips per a processos d’informació, això d’aquí són 2.000 euros, ja que estem amb les noves
tecnologies i tot el tema de les xarxes informàtiques per a que els regidors puguin signar
telemàticament pues comprant aquests aparells o es deixa de reserva per uns aparells informàtics
que es volen comprar a baix a l’Ajuntament.
Arranjament del camí municipal, això és una inversió de fons sostenibles en el qual és el sobrant
de l’any anterior, descomptant les aplicacions que s’ha fet aquest any que estaven afectades pel
2018 i ha resultat un sobrant de 45.617,53, aquests diners aniran destinats a arreglar el camí del
cementiri, és a dir, tot el camí que anirà des de Bell-lloc fins a dalt al cementiri a les entrades del
cementiri, es destinaran per reparar això, perquè entenem que és un camí que està molt transitat,
malauradament hi ha alguns dels que van hi ha alguns que no tornen, però hi ha molta gent que
cada dia van a visitar el cementiri, per tant entenem que és una part molt important del poble.
Sr. Carles Palau, gràcies senyor Alcalde, primer de tot ja li he comentat que no tenim prou
informació per poder decidir sobre aquest punt, vostès ens demana que prenem una decisió sobre
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Arrendaments maquinària, instal·lacions i utillatge, l’ampliem en 7.000 euros perquè calculem que
d’aquí a final d’any potser que, que són partides que estan exhaurides i potser que faltin diners.

Amb el tema de manteniment de carrers, pues ens trobem igual.
Amb el tema de l’arranjament d’aigua, de l’abastament d’aigua, pues això és recurrent, ja ho sap
vostè que cada any s’ha d’aportar 25.000 euros perquè ens arriba la factura de la Col·lectivitat de
Regants, i ho havíem de fer ara.
Bé, no ho sé, que vol que li expliqui més, jo només li diré una cosa, miri la bomba de la cultural, li
explicaré perquè es va trencar, van canviar una, però haurien d’haver canviat les dos, havien de
canviar les dos, una està canviada, però l’altra està pràcticament cremada, jo crec que allí va
passar, que allí tenia clau tothom i va haver un sobre calentament de la caldera, i lo raro és com no
va passar una desgràcia més gran, vull dir, però això és el que ha passat a la cultural, que fem una
ja la vam canviar vostès i una altra l’haurem de canviar nosaltres perquè sinó ens trobarem que el
Centre de Dia, perquè aquella bomba que hi ha no donarà suficient potència, el Centre de dia, la
biblioteca, els padrins, i totes les sales es quedaran sense calefacció, o els uns o els altres, i això
va venir d’un recalentament de la caldera.
Sr. Carles Palau, això és una suposició.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, la explicació jo crec que està aquí detallada, el perquè doncs bé, és
molt fàcil, ja ho hauríeu de saber, fa un mes que ja no esteu a govern, les partides ja sabíeu com
estaven, són partides que ens hem trobat exhaurides i hem hagut de fer una modificació a
correcuita, per tant jo crec, a veure, tornem a estar amb lo d’abans, la partida de camins està
exhaurida, només queden 3.200 euros, ara en quedaran menys perquè els hem arreglat, queda
exhaurida, està exhaurida, llavors clar se suposa que els camins els hem d’arreglar fins acabar
l’any i a més ens ve la temporada pitjor, els que som pagesos ho sabem, vostè potser no ho sap,
però els que som pagesos ho sabem, llavors hem hagut d’ampliar la partida per a que estiguin en
condicions fins arribar.
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Jo torno a la meva, és a dir, si ens haguéssiu convocat a una reunió, i ens haguéssiu pogut
explicar la idea del camí, la idea de la maquinària, etc., etc., nosaltres us haguéssim pogut
exposar, per exemple destinar 10.000 euros a polir el pavelló, nosaltres ja els hi hem entrat un
escrit recordant-los-hi que enguany al pressupost que es va presentar en aquest Ple ja incloïa una
partida de 10.000 euros per polir el pavelló i els hi hem demanat a veure quina intenció tenen,
nosaltres ja els hi haguéssim demanat que els posessin aquí i ho haguessin pogut justificar pel
motiu que sigui, perquè no és una prioritat, perquè hi ha altres prioritats més importants, etc., etc.,
però d’això hagués servit la reunió si és que l’haguéssim tingut, per tant repeteixo el vot del nostre
grup serà no a aquesta modificació del pressupost, no perquè no creiem que aquestes
modificacions potser són necessàries, però senzillament perquè no tenim informació, estic veien la
de la bomba de circulació del circuit de calefacció de la sala cultural, suposo que deu ser una
semblant a la que ja es va canviar a l’hivern, a l’hivern ja es va canviar una, jo me’n recordo que
vaig trucar al Miquel per dir escolta s’ha de canviar això, que tal, em vau dir que ho tirés endavant;
jo no sé si ho heu canviat ja o no l’heu canviat, podria ser que l’haguéssiu canviat, si ho haguéssiu
canviat haguéssim agraït aquesta trucada per dir escolta ha petat aquesta bomba, faltaria més
endavant, no podem tenir la gent a la cultural suant o gelats de fred, ni a la cultural, ni al Centre de
Dia, ni a la biblioteca, però repeteixo votarem que no perquè no tenim prou elements ni prou
informació per poder recolzar aquesta modificació del pressupost.

ACTES DE PLENS 2019

com destinar 100.000 euros, 104.000 euros casi bé, creiem que és una quantitat important i no
tenim prou informació, no tenim pressupostos, no sabíem, no tenim projecte de camí, no sabem
quin tipus de maquinària han de comprar per processos d’informació, per lo tant, per això li havia
demanat que es treies aquest punt de l’ordre del dia, per a que se’ns pogués facilitar aquesta
informació, però veien que no l’han retirat, nosaltres votarem en contra. No perquè no creguem
que no s’ha d’arreglar el camí del cementiri, ni perquè no creiem que no faci falta la bomba, etc.,
etc., senzillament perquè no tenim suficient informació per ara en dos minuts decidir sobre on
s’han de destinar aquest casi bé 104.000 euros.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, segur, però segur.
Sr. Carles Palau, això li ha dit un tècnic?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí.

Sra. Rosa Mª Buira, i arreglarem un bocí de camí cada any.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, cada any, ara tenim la oportunitat, vull dir, això ho portàvem al
programa i ara tenim l’oportunitat de poder-lo executar, i ho fem.
Sr. Carles Palau, teniu el projecte?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no.
Sr. Carles Palau, com vol que votem una modificació si no tenim el projecte.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, escolti, miri vostè està ficant el carro davant dels bous, no ha vist el
que es això?

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, miri escolti, deixi’m acabar de parlar, i li diré una cosa, els
equipaments els hem trobat bastant trinxats, l’aire condicionat de la cultural más de lo mismo, els
ventiladors triturats, i així podríem anar fent, un resum així, però bé, és igual, ara estem nosaltres i
és la nostra feina reparar-ho. Que vostès no volen aprovar les modificacions, ho trobo, vostès
sabran el que fan, però entenem que les modificacions nosaltres ja les hem explicat. L’arranjament
del camí del cementiri, pues és una cosa, és un punt que nosaltres portàvem al nostre programa,
vam dir arreglarem el camí del cementiri.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, doncs quan hi hagi llegit l’informe del tècnic.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, el projecte no pot pujar més d’aquest import perquè són els diners
que van sobrar del romanent, i això és un Fons d’Inversió Sostenible i s’ha de gastar justament
això, arribarem allà on arribarem, però el projecte ara l’estan redactant en base a aquests diners,
per tant, el projecte ja l’aprovarem, no es preocupi, els diners són aquests, no podem gastar ni
més.
Sr. Carles Palau, no el veurem nosaltres.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí.
Sr. Carles Palau, perquè si aprovem la modificació, l’aprovarà vostè per Decret d’alcaldia i ja està.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ja els hi ensenyaré, tranquil, que ja els hi enviaré el projecte.
Sr. Carles Palau, nosaltres voldríem veure els pressupostos, voldríem veure el projecte, són cent
mil euros.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no.
Sr. Carles Palau, sí, la modificació total són 104.000 euros. Ens estan demanant que votem sobre
104.000 euros sense tenir tota la informació i un incís, vostè diu de les partides de despeses del
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Sr. Carles Palau, sí.

capítol 2, de despeses ordinàries, jo sempre l’he sentit a vostè, que el pressupost és un cavall, a
vegades que li has de donar, i a vegades que l’has de frenar.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí, clar.

Sr. Carles Palau, i com?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ja li hem dit, arreglant el camí.
Sr. Carles Palau, com?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ara els tècnics estan fent un projecte, redactant, ajustant-se a això.
Sr. Carles Palau, torno a la meva, no tenim prou informació per poder votar, a més l’any passat, la
legislatura passada es votaven els punts per separat, aquí ens trobem que ho hem de votar tot.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, es fa ara o no es fa.

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí, i per això li estic dient les modificacions perquè ens hem trobat les
partides exhaurides, a veure si s’han d’arreglar els camins, s’hauran d’arreglar els camins si no
tens diners la secretària no podrem arreglar els camins, perquè ja ho he dit abans, primer la feina i
després pagar, per tant, ja ens adelantem en aquest aspecte, vull dir un pressupost ens diu quan
s’han de fer modificacions i ara toca, aquí hi ha una partida que és important és el sobrant que jo
sàpiga que hi ha un sobrant, i no ens podem gastar ni un més ni menys, ens hem de gastar
justament el que marca.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, per tant, no es sorprengui que hi hagi partides, és un tema que vostè coneix molt
bé.

Sr. Carles Palau, molt be, però si es dona més informació, nosaltres podem prendre una decisió.

Sr. Carles Palau, no. No presenta el projecte, no presenta els pressupostos, no presenta els
pressupostos de la bomba de la cultural, no presenta els pressupostos dels equips de processos
d’informació.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, la bomba de la cultural, l’hem de reparar.
Sr. Carles Palau, sí, estic d’acord, si s’ha d’arreglar, pues que s’arregli però passi’ns els
pressupostos.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, nosaltres no podem perdre més temps, que no ho entén, l’hem de
reparar, que vostè no hi està d’acord.
Sr. Carles Palau, els pressupostos els té?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no.
Sr. Carles Palau, llavors d’on surt aquesta quantitat. Aquesta quantitat d’on surt?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, et va passar el pressupost?
Sr. Miquel Campàs, sí.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, ja li he donat la informació.

Sr. Carles Palau, i tant costa enviar un correu electrònic, aquí teniu el pressupost.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, entenem que no cal.
Sr. Carles Palau, per tant, no m’enganyi senyor Alcalde, primer diu que no té els pressupostos i ara
hem diu que si.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ara m’està insultant.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, escolti no digui mentides i assumeixi el tema, a veure, estem parlant
d’un sobrant de l’any passat i d’aquí hem de treure 47.000 euros, és a dir, les modificacions reals
de la gestió del poble, del dia a dia, són menys, estem parlant de 50.000 euros, ara bé que vostè
ara aquí vulgui vendre la pel·lícula, de cara a l’auditoria d’una altra cosa, doncs d’acord, que vostè
diu que no hi estic d’acord amb, pues perfecte.
Sr. Carles Palau, no estem d’acord amb les formes, senzillament es això.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, bé, pues d’acord, miri i ara li diré una cosa, vostè abans ha dit de
polir el pavelló, miri els pressupostos que vostè va fer de polir el pavelló van ser a l’any setze, a
l’any setze no hi ha cap més a l’Ajuntament són tots de l’any setze a l’any disset vostès van fer un
pressupost, vostès, que és el pressupost que gestionem nosaltres ara, el seu, no el nostre.
Sr. Carles Palau, i quan es va aprovar aquest pressupost?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, no.
Sr. Carles Palau, amb els vots de Convergència?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no. Però era el seu pressupost, perquè no li ficava la partida de polir,
vostè va confeccionar un pressupost a la seva mida, no a la nostra, a la seva, a la seva mida va
confeccionar un pressupost i tenint els pressupostos de polir el pavelló perquè els havia fet al
setze, perquè no els va incloure a l’any disset.
Sr. Carles Palau, es va modificar al dinou.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, si vostè demana pressupostos és perquè hi ha hagut una queixa i si
hi ha hagut una queixa, és perquè hi ha hagut un problema.
Sr. Carles Palau, queixes no té perquè haver-hi.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, no que la gent van explicant.
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Sr. Carles Palau, jo li demano informació, com vostè m’està demanant que em mulli per 100.000
euros, això és una responsabilitat molt gran, molt gran, per mi 100.000 euros són molts diners.

Codi Validació: 5QX7WF33QP4EHCNEEPJCK34ZE | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 41

Alcalde, Sr. Ramon Consola, vostè diu que ho teniu clar, vostè votarà en contra, ho trobo perfecte,
voti en contra, vostè fa els seus fonaments i nosaltres fem els nostres. Ens hem trobat unes
partides petades les hem de suplementar amb diners i aquí no discrepo en absolut de res, és un
pressupost viu i nosaltres que hem de fer, ho ha dit abans la Rosa, continuar gestionant el poble,
pues hi ha coses que ens adelantem, perquè ara ve l’estiu, la gent agafarà vacances i quan ens
trobarem tindrem problemes, pues abans de tenir aquests problemes, pues agafem la solució, que
vostè diu que han de veure els pressupostos, pues vale, no sé, que vol que li digui.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, no l’estic insultant. No l’he insultat encara.

Sr. Carles Palau, i tant que expliquen.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, llavors resulta que tenen els pressupostos a l’any setze i llavors diem
que els fiquem al dinou. Home, si entre mig ha fet un vostè a l’any disset, els hi podia incloure i
arreglar la pista, i treure aquest problema, allí tampoc hi era per tant a veure no, tant immaculat no
és tampoc.
Sr. Carles Palau, no es tracta de ser immaculat, com he dit abans hi ha prioritats, i vostès tenen les
seves, nosaltres al disset, li recordo que feia dos anys que no tenien pressupost es va aprovar per
una qüestió de confiança, les prioritats en aquell moment eres unes altres.

Sra. Rosa Mª Buira, i era una urgència?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, era el seu pressupost.
Sr. Carles Palau, quan es va aprovar, amb una qüestió de confiança.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, és igual. Llavors vol dir que no se’ls creia aquells pressupostos. No
perquè si se’ls hagués cregut hagués fet els seus pressupostos i hagués ficat el que el poble
necessitava i demanaven.
Sr. Carles Palau, no diu que hi ha prioritats, vostè és el primer que ho sap això.
Sr. Miquel Amorós, jo vull afegir una cosa sobre el tema del pavelló, tots som conscients de que al
pavelló...
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Sr. Carles Palau, no. Bueno, d’acord. Quants pressupostos ha aprovat Convergència en els últims
quatre anys?
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, tenia els pressupostos de polir al calaix.

Sra. Rosa Mª Buira, i amb la vostra resposta també.
Sr. Carles Palau, ara ens enterem.
Sr. Miquel Amorós, acabo.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, tampoc no us hem d’explicar tot.
Sr. Miquel Amorós, al 2017 si que es va fer el pressupost, ara no recordo, al pressupost del 2017 i
es va executar al 2018, és tota la reforma de l’entrada del pavelló, som conscients, entenem que si
al pavelló s’ha de fer una, igual que a tots els edificis públics, s’han de fer moltes actuacions i en
això som conscients, i tu demanes pressupost del que val cada actuació i tu decideixes prioritats
en aquell moment hi havia la prioritat d’arreglar l’entrada del pavelló, una altra prioritat, hi havia
una gotera a la vora de la porta que dona a les piscines, pues allò es va fer prioritari, la nostra
decisió, ho vam presentar al pressupost del 2019, i això és veritat, el pressupost el tenen i el
poden veure. Se justifica que dins de cada instal·lació, de cada espai.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, però vosaltres quan estàveu a govern podíeu presentar una
modificació d’una partida, que s’han presentat bastantes i nosaltres les hem aprovat i si tant
important era segurament us l’haguéssim aprovat i no es va presentar en cap moment aquesta
modificació, però jo torno a repetir el mateix, són pressupostos de l’any setze, de l’any setze,
llavors temps heu tingut, temps heu tingut, no vingueu ara al 2019 a correcuita quan fa vint dies
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Alcalde Sr. Ramon Consola, estem treballant en això, en aquest problema estem treballant.

que estem a l’Ajuntament a ficar pressió, això si un cas ens ho feu d’aquí sis o set mesos però ara
no, si encara estem mirant los números, encara estem mirant els vostres números, encara estem
repassant i ens estem ajustant a les partides, i li recordo una altra cosa, l’altre dia que van fer el
Liceu a la Fresca a la Cultural, sap com vam tenir que ficar l’aire condicionat, a la brava i com
abans, amb una manguera d’aigua refrigerant la torre de recuperació i amb aigua del poble o sinó
la gent...
Sr. Carles Palau, que vol dir amb això?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, lo que li he dit abans, els ventiladors trinxats.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, pues jo crec que si.
Sr. Carles Palau, quines casualitats.
Sr. Miquel Campàs, si em permet li diré una cosa.
Sr. Carles Palau, i tant.
Sr. Miquel Campàs, durant quatre anys s’ha de fer el manteniment de molts llocs del poble, jo crec
que pel que ens hem trobat en aquest 30 dies, l’ha fet el poble el manteniment, i és el que hem dit
ara de la pista, s’havia de fer ja al setze o al disset, perquè aquí ara tenim aquesta bomba o es
repararà aquesta bomba amb previsió del que passarà a l’hivern que és quan l’engegarem, estarà
petada però també tenim les cortines de la Cultural, ho saben, ho vaig comentar en un Ple, estan
petades.
Sr. Carles Palau, no.
Sr. Miquel Campàs, i tant.
Sr. Carles Palau, el motor funciona. Estan desembragades.
Sr. Miquel Campàs, estan desembragades i la cortina estripada, i sinó ho podem anar a veure. A
mi no em diguin embustero, eh.
Sr. Carles Palau, no li dic embustero.
Sr. Miquel Campàs, si, si m’està portant la contrària.
Sr. Carles Palau, portar-li la contrària, no és dir-li embustero. Són dos coses diferents.
Sr. Miquel Campàs, no em porti la contrària, que porto uns quants dies i els motors, un no hi és,
perquè han d’anar conjuntament i estan descontrolats.
Sr. Carles Palau, on és el motor?
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Sr. Carles Palau, i només ha passat aquests quatre anys.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, i li dic una altra cosa, los padrins del centre no vindran més a dinar
aquí a Bell-lloc, dit pels padrins, no per aquest any sinó l’altre anterior els van matar a calor perquè
l’aire condicionat vau dir que estava espatllat, la meva dona que se’n cuida de la sang li ha dit per
activa i per passiva que s’ha de marxar d’allà perquè l’aire condicionat no funciona.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, al sopar del càncer va funcionar, l’endemà van funcionar.

Sr. Miquel Campàs, a reparar, a reparar per a que vagi, però vostè no ho han fet, nosaltres ho hem
fet. Ara resulta que no ho hem fet. L’última vegada que porten dos anys o tres estirant les cortines
a mà, que no anaven els motors, és un manteniment que s’ha de fer amb moltes coses i no hem
digui que no. No hem digui que no a això, senyor Palau.
Sr. Carles Palau, ara resulta que el poble es cau per tot arreu.
Sr. Miquel Campàs, no cau, però perquè hem arribat potser, sinó haguéssim parlat.

Sr. Miquel Campàs, al divuit i al dinou tenim pressupostos.
Sr. Carles Palau, i al setze també, prorrogats vostres.
Sr. Miquel Campàs, i eren dolents, perquè nosaltres amb aquets vam fer molta feina.
Sr. Carles Palau, i tant, i cada any fèieu pressupostos vosaltres.
Sr. Miquel Campàs, però del setze, venia del nostre del quinze i nosaltres vam fer coses, i vostès
van aprofitar aquella velocitat que portàvem però es va acabar a finals del quinze.
Sra. Rosa Mª Buira, jo només volia fer un incís, heu comentat que no podíeu aprovar el punt
perquè demanem que dieu que si a una inversió de 105.000 euros, recordo els 45.000 aquests
s’han de treure perquè és la inversió que es pot fer per norma, per tant, ja ens quedem amb els 50
ó 55, i aquests 50 ó 55, posem-hi un 50 si traiem la bomba i si traiem dos mil del material aquest
d’equips de processos informàtics, els 50.000 que queden són les modificacions del seu
pressupost, el pressupost que estàvem fent fins ara que diu que desconeixeu, que tot fa un mes
gestionàveu pressupost, per tant no podeu dir ara que desconeixeu aquesta modificació perquè
estareu dient que desconeixeu els vostres pressupostos i jo no m’ho vull pensar això, m’estàs
dient no puc aprovar, no podem aprovar una modificació de 100.000 euros quan els cinquanta, els
cinquanta són modificacions de partides que estaven petades, que no hi havia diners.
Sr. Carles Palau, petades no.
Sra. Rosa Mª Buira, no, volem veure els pressupostos, però si els heu estant gestionant fins al
juny.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, és que no és ni cinquanta, és vint-i-cinc perquè és recurrent, cada
any s’han de notificar vint-i-cinc, cada any, cada any.
Sr. Carles Palau, ens demaneu que assumim responsabilitats perquè votar a favor es assumir
responsabilitats.
Sra. Rosa Mª Buira, quina responsabilitat, que vulguem arreglar el camí del cementiri, això és una
gran responsabilitat?
Sr. Carles Palau, la responsabilitat que votem a favor, demanem informació per votar que si o que
no, però mentre no tinguem informació no ens podeu demanar que assumim responsabilitats.
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Sr. Carles Palau, i al setze, i al divuit i al dinou.
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Sr. Miquel Campàs, com negociar, no fotem, vostès tenien uns pressupostos, com hem dit ara, del
2017, i quin manteniment han fet?

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, aquesta és la política de quatre anys de no voler negociar pressupostos.

Sra. Rosa Mª Buira, ens anirem a l’octubre.
Sr. Carles Palau, no, si vosaltres teniu la majoria, teniu la majoria Rosa. El fet que nosaltres votem
si, no o abstenció és igual, vosaltres teniu la majoria Rosa.
Sra. Rosa Mª Buira, ja ho sabem.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, només estem pagant factures vostres, encara estem pagant ara.
Sr. Carles Palau, i pagaràs.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, de moment, s’estan acabant i suposo que això és normal però home
no sé el que ha passat, dona la sensació que no saps el que ha passat, no hem fet res, al contrari,
estem reajustant per poder arribar al trenta-un del dotze.
Sr. Miquel Amorós, jo el que crec que s’ha d’entendre és que si nosaltres tenim aquí un document
on hi diu, descripció arranjament camí municipal 45.000 euros. Quants camins municipals hi ha.
Només es demana, aquestes reunions que demanem és perquè ens expliqueu el mateix que heu
explicat des d’aquí, tenim la intenció de destinar aquests 45.000 euros a arreglar el camí aquell, és
simplement el que diem, nosaltres hem de venir aquí, hem de votar, hem de decidir si votem a
favor, ens abstenim o votem en contra i no tenim aquesta informació; equips per a processos
d’informació són 2.000 euros menys diners, però això potser des d’ordinadors, tablets, potser
moltes coses, l’únic que demanem és aquesta informació que se’ns digui que es portarà a aquesta
partida 45.000 euros que és el que es pot posar i que hi ha aquesta intenció; és que no demanem
res més.
Sra. Rosa Mª Buira, i ara que teniu la informació la considereu vàlida i raonable per poder arreglar
el camí del cementiri.
Sr. Carles Palau, no, projecte, pressupostos.
Sra. Rosa Mª Buira, ara demanem els pressupostos i el projecte. El projecte no passarà dels
45.000 euros ja us ho ha dit el Ramon, no es pot passar.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no es que no es pugui passar, ni pot pujar ni pot baixar ens hem de
gastar aquests diners.
Sra. Rosa Mª Buira, el projecte és aquest.
Sr. Carles Palau, però que fareu, fareu reg asfàltic, fareu...
Alcalde, Sr. Ramon Consola, és el que hem de valorar.
Sr. Carles Palau, fareu un carril bici, fareu.
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Codi Validació: 5QX7WF33QP4EHCNEEPJCK34ZE | Verificació: http://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 41

Sra. Rosa Mª Buira, però el que no volem tampoc és quedar, perquè us estem fen aquí, fer un vot
de confiança impressionant, no és així. Només estem demanant una inversió d’uns diners que es
poden invertir, perquè han sobrat, per tant aquesta és la novetat, la resta els cinquanta són del
pressupost que vosaltres heu gestionat, heu gestionat fins al mes passat i diu que el desconeixeu.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, doncs votem i tirem endavant, és que no hem de parar per res.

Sra. Rosa Mª Buira, farem el que es pugui fer.
Sr. Carles Palau, és informació això.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, és el que hem de valorar.
Sra. Rosa Mª Buira, al moment del projecte, doncs en podem parlar.
Sr. Carles Palau, el licitareu, el fareu sense licitació. Com que és un contracte menor no hi ha
pressupost. Tot això és informació Rosa.

Sr. Carles Palau, sí, a mi m’és igual que el tingueu al vostre projecte, al vostre programa electoral,
endavant, la vostra feina ara és tirar endavant lo que vau prometre al vostre programa electoral,
em sembla perfecte, i el camí del cementiri igual que molts altres camins i carrers i voreres del
poble s’han d’anar arreglant, nosaltres no votem en contra de que s’arregli el camí, això ha de
quedar clar, lo que demanem és més informació, perquè el fet de votar a favor d’aquest o de
qualsevol altre punt és assumir una responsabilitat, i això a part de que ho tenim molt inculcat,
vosaltres també ho teníeu inculcat la legislatura passada, perquè alguna vegada ens ho vau fer
així, ens ho vau fer entendre així, vale i és assumir una responsabilitat, l’únic que demanem que
per assumir aquesta responsabilitat volem tenir la informació suficient i punto. Amb l’afegit que el
sentit del nostre vot ni endarrerirà ni entorpirà ni paralitzarà el projecte, vosaltres teniu la majoria
suficient per tirar-ho endavant.
Sra. Rosa Romà, per al·lusions, que abans has comentat lo del Banc de Sang, fins ara he estat jo
la responsable, considero que si hi havia alguna mancança o alguna cosa que fallava jo crec que
se m’hagués tingut que avisar a mi.
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Sra. Rosa Mª Buira, una vegada fem el projecte, doncs en podem parlar i el valorem, ara
considereu raonable que s’ha de fer el camí del cementiri, o tampoc.

ACTES DE PLENS 2019

Alcalde, Sr. Ramon Consola, ja la tindreu.

Sra. Rosa Romà, no, espera. Jo vaig parlar amb la teva dona i li vaig dir, degut a aquestes
temperatures i si cada vegada i cada any ens anem trobant amb el mateix si veiem que pel que
sigui que no es pot fer aquí baix, anirem a dalt, vaig parlar amb el responsable, amb el coordinador
del Banc de Sang i va dir que sí, que cap problema. Una altra cosa, jo sempre dic el mateix, si no
t’arriba, jo fins ara la junta del Banc de Sang, a mi no se m’ha dirigit en cap moment perquè hi hagi
alguna mancança o algun fallo i els del Banc de Sang tampoc, al contrari se’ls ha facilitat tot el que
s’hagut de fer, és més, mira ara aprofito que l’altre dia em va arribar a les orelles, en una conversa
que vaig tenir amb una regidora que diuen que van tenir que marxar un dia perquè estava la sala
bruta, això no és veritat. A mi no em consta.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, això és veritat.
Sra. Rosa Romà, no és veritat.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, és veritat.
Sra. Rosa Romà, per aquí no passo.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, els que no passem som nosaltres. No fotem.
Sra. Rosa Romà, no Rosa.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, si tu li vas dir a la meva dona que havien d’anar a dalt.

Sra. Rosa Mª Buira, si no et consta, és perquè potser no hagis anat ni a mirar-ho.
Sra. Rosa Romà, que no s’ha d’avisar que marxen, que no s’ha de fer l’informe. Rosa s’ha de fer
un informe.

Sra. Rosa Mª Buira, normalment entre administracions hem de seguir un protocol.
Sra. Rosa Romà, no és cert que haguessin de marxar, ho mireu d’una manera tant caòtic, es va
aplaçar i li vaig dir, es va aplaçar, que no es pot fer quan encara no s’ha fet la convocatòria per
venir al Banc de Sang es va aplaçar perquè coincidia amb el sopar del Carnestoltes, però això una
setmana abans, quan va arribar l’avís, i li vaig dir no, fem-ho un altre dia, però el que passa és que
no es tant fàcil, no és tant fàcil de canviar-ho, i es va canviar, i es va fer al cap de quinze dies, però
marxar perquè està brut mai, això t’ho vaig dir Brigit.
Sra. Brigit Jubillar, a mi el que em va arribar.
Sra. Rosa Romà, no, no. Que et vaig dir el que t’ho ha vingut a dir t’ha dit una mentida.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, és veritat.
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Sra. Rosa Romà, Rosa amb el coordinador tenia línia directa i parlava i sempre li deia, Albert si
passa alguna cosa em truques és més a la teva dona li vaig dir, potser si que he passat de llarg de
la junta d’aquí Bell-lloc, però el meu referent és el coordinador del Banc de Sang i quan hi ha
alguna incidència o així, el meu referent és ell i ell es posa en contacte amb la junta del Banc de
Sang tant costa, una altra cosa, no és cert.

ACTES DE PLENS 2019

Sra. Rosa Mª Buira, que no em consti a mi una cosa, no vol dir que no sigui veritat.

Sra. Rosa Romà, no és veritat. No ha marxat mai el Banc de Sang.

Sra. Rosa Romà, a mi em van dir que havien tingut que marxar. Veus ja canviem.
Sra. Brigit Jubillar, van estar a punt de marxar.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, van estar a punt de marxar.
Sra. Rosa Romà, bueno, ara canviem.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, potser no van marxar perquè hi havia unes altres persones. Bueno
deixem-ho aquí.
Sra. Rosa Romà, canvieu allà a la banda que us convé.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no.
Sra. Rosa Romà, allà on us convé. Em vas dir m’ha arribat que un dia el Banc de Sang va haver
de marxar perquè estava brut; i jo et vaig dir, el que t’ho ha dit t’ha dit una mentida. Es va fer un
canvi perquè hi havia lo sopar de Carnaval. Vale i fins aquí. I amb el demés jo crec que hi ha
d’haver una connexió directa està molt bé que jo parla, o la regidora amb el coordinador, perquè
en definitiva són els que mouen el Banc de Sang, però evidentment també hi ha una junta, clar
que si, però és que la junta tampoc s’ha posat mai en contacte amb jo, bueno si el Jaume, perdó.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, marxar no, però que estava molt brut.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, o tu t’havies de ficar en contacte amb la junta, però bueno.
Sra. Rosa Romà, jo crec que ha funcionat bé, va ser un dia puntual que feia molta calor i vam
decidir, a l’arribar perquè després ja no en feia de calor, però clar a les cinc de la tarda, s’havia
engegat l’aire condicionat al mati, a les cinc encara en feia de calor.

Sr. Miquel Campàs, ho pots comentar quan vulguis.
Sra. Rosa Romà, pues la denúncia. És que sempre anem a lo mateix, mira jo al 2016 quan va
sortir tot plegat em vaig jurar per mi i pels meus companys que aquest tema m’aguantaria, perquè
a vegades creu-ho els peus i em poso nerviosa perquè l’heu tret trenta mil vegades, trenta.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, és el que hi ha.
Sra. Rosa Romà, no, lo que hi ha no. No confonem perquè heu confós a la gent, sort. Ho ha tornat
a dir avui. Que quedi ben clar que la denúncia no la vaig fer jo.
Sra. Rosa Mª Buira, bueno, canviem de tema.
Sr. Miquel Campàs, però tu la vas acompanyar. Tu vas acompanyar a una persona a fer la
denúncia.
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Sra. Rosa Romà, bueno, però van ser unes temperatures extremes, com ara, no és el mateix estar
a 35 que a 45, perquè altres vegades ja s’havia fet quan estàvem a 35 i l’engegàvem al matí i a la
tarda a les cinc estava perfecte, no hi ha més, però que quedi clar i ho dic públicament, que el
Banc de Sang no ha hagut de marxar mai de Bell-lloc perquè la Cultural estigués bruta. Res més,
però després Miquel per al·lusions et comentaré una cosa.

ACTES DE PLENS 2019

Sra. Brigit Jubillar, potser s’hauria d’haver engegat un dia abans.

Sr. Miquel Campàs, jo no he dit al Jutjat.
Sr. Carles Palau, és el que s’extrau del que acabes de dir. El que s’ha entès és que ella el va
acompanyar.
Sra. Rosa Mª Buira, potser ets tu el que ho ha volgut entendre.
Sra. Rosa Romà, ho vaig dir al seu moment, jo al 2015 no era ni regidora ni era res, era la
presidenta de la Secció Local d’Esquerra de Bell-lloc, per lo tant com una assessora més, aquesta
persona m’ho va demanar, i cap problema, jo em vagi assentar allà. D’aquí ja no va sortir res més.
Lo que passa és que ho heu utilitzat perquè després per error o pel que sigui, no ho sé, va posar el
meu nom, però es cert, jo no ho he amagat mai. Un quan té un lloc de responsabilitat ho ha de fer,
com si és president de l’Associació de Dones, com si ets president de l’AMPA, com el que sigui, tu
acompanyes, si algun soci demana assessorament, tu ho fas, evidentment, per això tens el càrrec.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, però normalment...
Sra. Rosa Romà, normalment, ja em va quedar clar i ja ho vaig dir, tot el que va passar abans del
2016 i prou perquè el tornem a...
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Sr. Carles Palau, veus com dieu el que volem. Jo he dit que al document de la denúncia constava
que la senyora Rosa Romà va acompanyar a aquella persona a la Diputació a fer unes preguntes,
no que l’acompanyés al Jutjat a fer la denúncia.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, la llei la conec, però vaig preguntar a tres persones, la llei la conec,
però vaig preguntar a tres més, que em diguessin el que era. Potser l’obligació primer era
preguntar als veïns dels Doctors Torrebadella com va anar la cosa, i una vegada haver parlat amb
els veïns potser haguessis tret una altra conclusió d’aquesta persona.
Sra. Rosa Romà, jo no havia de treure cap.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, bueno és igual, no vull parlar més d’aquest tema. Passem a la
votació que això ja és aigua passada i no cal discutir més.

Sra. Rosa Romà, això qui ho va fer?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, Miquel prou.
Sr. Miquel Campàs, vosaltres tampoc vau col·laborar.
Sra. Rosa Romà, ara canviem.
Sr. Miquel Campàs, dic la veritat.
Votacions
Es sotmet a una primera votació la proposta d’aprovació de la modificació de crèdit 6/2019
mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit (aplicació del superàvit pressupostari), es
produeix un empat i aquesta no s’aprova per majoria simple dels membres assistents.
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Sr. Miquel Campàs, no. Heu començat vosaltres. Per culpa vostra, molts familias i amics ho van
passar molt malament.

ACTES DE PLENS 2019

Sra. Rosa Romà, correcte, no cal parlar més.

5 Grup Municipal de Junts, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira, Sra. Brigit
Jubillar, Sr. Jaume Amorós.
Vots en contra:
5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. Enric Cerqueda, Sr. Miquel
Amorós, Sra. Nadir Castells.
Atès que la majoria requerida per a l’aprovació d’aquest punt és de majoria simple d’acord amb
l’art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases i de règim local (en endavant, LBRL). I vist que
s’ha produït un empat en la seva votació, d’acord amb els arts.46.2 LBRL, 98.d. 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 i 100.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, és procedent: sotmetre
aquest punt de l’ordre del dia a una segona votació, i en cas d’empat resoldrà el vot de qualitat de
l’Alcalde.
Es sotmet a una segona votació la proposta de modificació de crèdit 6/2019 mitjançant crèdit
extraordinari i suplement de crèdit (aplicació del superàvit pressupostari), aquesta s’aprova per
majoria simple dels membres assistents de la corporació, amb el següent resultat:
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Vots a favor:

Vots a favor:
5 Grup Municipal de Junts, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira, Sra. Brigit
Jubillar, Sr. Jaume Amorós.
Vots en contra:

QUART.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES DATES DE LES FESTES LOCALS PER A
L’EXERCICI 2020
Un cop publicada al DOGC, l’Ordre TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s'estableix el calendari
oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2020, el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per l’any
2020.
Per aquest motiu, d’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les
catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3
d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre de la
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius, cal que
aquest Ajuntament faci arribar les seves propostes de festes locals per a l’any 2020.

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

Seguidament l’Alcalde procedeix a exercir el vot de qualitat. I per tant doncs, queda aprovada la
modificació de crèdit núm. 6/2019 del pressupost prorrogat, amb el vot afirmatiu dels 5 membres
del grup municipal de Junts i el vot de qualitat de l’Alcalde.

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.

Atès que aquestes dues festes no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa
oficial.
Per tot això, de conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre
regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, es proposa al Ple el següent
ACORD:
Primer.- Aprovar com a festes locals de Bell-lloc d’Urgell per a l’any 2020, els dies 28 i 29 de
setembre.
Segon.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials de Lleida del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
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Atès que s’ha de comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya, els dos dies de Festa Local que preveu l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors.

Es sotmet a votació la proposta d’aprovació de les dates de les festes locals per a l’exercici 2020,
aquesta s’aprova per unanimitat dels membres assistents de la corporació.
Vots a favor:
5 Grup Municipal de Junts, Sr. Ramon Cònsola, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira, Sra. Brigit
Jubillar, Sr. Jaume Amorós.
5 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sra. Rosa Romà, Sr. Enric Cerqueda, Sr. Miquel
Amorós, Sra. Nadir Castells.

CINQUÈ.- DACIÓ EN COMPTE DECRET ALCALDIA 2019-0202 DE DATA 15 DE JULIOL DE
2019 SOBRE ASSIGNACIÓ DE DEDICACIONS PARCIALS ALS REGIDORS DELEGATS DE
L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL.
L’Alcalde presenta la resolució d’alcaldia núm. 2019-0202 de data 15 de juliol de 2019, que es
transcriu a continuació:
“DECRET D’ALCALDIA
Assumpte: Assignació de dedicacions parcials als regidors delegats de l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell (Exp. 391/2019)
Vist que en data 4 de juliol de 2019 per Decrets d’Alcaldia núm. 2019-0193 i 2019-0194
respectivament, es va nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament i es van efectuar
delegacions de competències a favor dels regidors/es d’aquest Ajuntament.
Vist l’Acord del Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell de data 11 de juliol de 2019, pel qual
s’aprova la relació de càrrecs que s’han d’exercir en règim de dedicació parcial, es reconeixen
els seus drets econòmics i es fixen les retribucions que els corresponguin.
Vist que segons informe de secretaria intervenció emès en data 8 de juliol de 2019, existeix
consignació pressupostària suficient i adequada a nivell de bossa de vinculació jurídica de l’àrea
de despesa 9 i capítol 1 de l’estat de despeses del pressupost prorrogant vigent.
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Votacions
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Sra. Rosa Mª Buira, en aquest cas la gestió de l’equip de govern si hi és, però a part d’això el
calendari de vegades és el que és, si la festa del patró el dia 29 de setembre és dimarts,
lògicament doncs les festes locals són dilluns i dimarts, no tindria cap sentit que féssim festa
dissabte i el dimarts, lo que si que és una tradició aquí a Bell-lloc és que sempre s’ha fet festa el
dia del patró i és una festa local, i per tant si una festa local si cau en dimarts casi ve manat quin
dia ha de ser declarat com a festa local, més a més recordo que l’any passat es va aprovar que fos
una festa en dissabte la festa local, i va haver més o menys crítica, doncs aquest any la crítica es
pot estalviar, no prendrem cap festa local a ningú, tothom tindrà les seves dos festes
reglamentàries i es podrà dedicar al que li vingui de gust, per tant posem les festes en dilluns i en
dimarts que és una mica el que ens ha dirigit el calendari i el que recomana el sentit comú i la
coherència, per tant, aprovarem aquestes festes.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, no tenim res a dir, només que votarem a favor, com molt bé deia la portaveu la
legislatura passada, és una qüestió de l’equip de govern, per tant, res a dir.

Considerant que les retribucions previstes pels regidors amb dedicació parcial de l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell, mostren el següent detall.

525 euros
525 euros

Considerant que les despeses previstes en concepte de Seguretat Social dels regidors amb
dedicació parcial de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, pels mesos de juliol a desembre de l’any
2019, calculada en un tant alçat del 33 per 100, són de 3.118,50 euros.
De conformitat amb els articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i l’establert en l’acord de Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell de data
11 de juliol de 2019, aquesta Alcaldia
RESOLC:
Primer. Determinar que els següents regidors/es exerciran els seus càrrecs en règim de
dedicació parcial del 25% a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i una retribució mensual de 525
euros bruts cadascun, a partir del dia 15 de juliol de 2019:

 1r Tinent d’Alcalde i Regidor d’Indústria, Esports, Emprenedora i Medi Ambient: Sr. Jaume
Amorós Bonet.

 3a Tinent d’Alcalde i Regidora de la Dona, Sanitat i Immigració: Sra. Brígida Jubillar Jové.
 Regidora de Joventut, Noves Tecnologies i Serveis socials: Sra. Àngela Utrilla Sánchez.

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

1a Tinença d’Alcaldia i Regidoria d’Indústria, Esports, Emprenedora i
Medi Ambient
3a Tinença d’Alcaldia i Regidoria de la Dona, Sanitat i Immigració
Regidoria de Joventut, Noves tecnologies i Serveis socials

Retribució (euros
bruts mensuals –
12 pagues)
525 euros

ACTES DE PLENS 2019

Càrrec

Tercer. Notificar la present Resolució als interessats a l’efecte de la seva acceptació expressa.
Quart. Donar compte d’aquest decret al Ple de la Corporació en la propera sessió ordinària que
es celebri.
Cinquè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Tauler
d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, a l’efecte del seu general coneixement.”
El Ple es dona per assabentat del decret d’alcaldia 2019-0202 de data 15 de juliol de 2019.
SISÈ.- DACIÓ EN COMPTE DECRET ALCALDIA 2019-0212 DE DATA 22 DE JULIOL DE 2019
SOBRE ADSCRIPCIÓ MEMBRES I REPRESENTATS DELS GRUPS MUNICIPALS A LA
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
L’Alcalde presenta la resolució d’alcaldia núm. 2019-0212 de data 22 de juliol de 2019, que es
transcriu a continuació:
“DECRET D’ALCALDIA
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Segon. Donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social als regidors/es esmentats en
l’apartat anterior, amb efectes del dia 15 de juliol de 2019.

Assumpte: Adscripció membres representants dels grups municipals a la Comissió Especial de
Comptes.
ANTECEDENTS DE FET

FONAMETNS DE DRET



Article 125.c) 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, sobre
adscripció a cada Comissió dels membres corporatius que n’hagin de formar part en
representació de cada grup.



Article 60.5 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, sobre integració de comissions
informatives.



Article 3 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, sobre la fe pública i
assessorament legal de la Secretaria.

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

El portaveu de cada grup municipal en data 15/07/2019 i 19/07/2019 ha presentat escrit en el
registre d’aquest Ajuntament en el qual proposa els representants a vocals i el suplent del seu
grup que s’ha d’adscriure a la Comissió Especial de Comptes.

ACTES DE PLENS 2019

El Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019,
va aprovar la creació de les Comissions Informatives de caràcter permanent, en concret la
Comissió Especial de Comptes i va establir la seva periodicitat i el seu règim d’organització i
funcionament.

Primer.- Adscriure a la Comissió Informativa creada per acord del ple del dia 11 de juliol de 2019,
els membres corporatius següents, designats pels respectius grups municipals:

a) Comissió Especial de Comptes
Grups municipals
Grup Municipal de Junts per
Bell-lloc d’Urgell
Grup Municipal de Bell-lloc es
Mou

Vocals titulars
Miquel Campàs Pla
Brígida Jubillar Jové
Àngela Utrilla Sanchez
Nadir Castells Gené
Miquel Amorós Folguera
Carles Palau Boté

Vocals suplents
Jaume Amorós Bonet
Enric Cerqueda Secanell

Segon.- Determinar que la Secretaria de la Comissió Informativa creada per acord del Ple de
data 11 de juliol de 2019, recaurà en la secretaria intervenció de la Corporació, Sra. Elena Bergés
Martín, com a titular.
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera sessió que es
porti a terme.”
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Per tot això, RESOLC:

El Ple es dona per assabentat del decret d’alcaldia 2019-0212 de data 22 de juliol de 2019.
Debat

Alcalde, Sr. Ramon Consola, referent al Decret no sóc el jurista de l’Ajuntament, això ens ho
haurà de dir la senyora Secretària.
Secretària interventora, això és, primer aprovem les dedicacions parcials, com que hi ha
membres que treballen al sector públic fins que no tinguin autoritzada la comptabilitat no es
poden donar d’alta, i llavors el que es fa és via resolució d’alcaldia que assigna la dedicació
parcial a la persona aquella que compleix els requisits per poder ser regidor.
Sr. Carles Palau, i llavors amb aquest document es poden donar d’alta a la Seguretat Social?
Secretària interventora, sí.
Sr. Carles Palau, perfecte.

Número: 2019-0010 Data: 01/10/2019

Sr. Carles Palau, el d’adscripció no entenem, pensàvem que això ja estava fet al Ple passat, que
ja es van acordar les dedicacions, no entenem perquè s’ha de fer aquest Decret i després veiem
que només inclou tres regidors de l’equip de govern, si hi ha alguna problemàtica amb els altres
dos que falten i és una cosa que no si és de picatxe o que a l’acord quart, al resolc quart parla de
“es donarà compte a la propera sessió ordinària” no sé si això és que s’han equivocat o que,
aquesta és una sessió ordinària.

ACTES DE PLENS 2019

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sra. Rosa Mª Buira, aquí ho posa que estaran donats d’alta a la Seguretat Social.

Sr. Carles Palau, nosaltres pensàvem que l’acord de Ple de la setmana passada, ja era suficient.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, però com que “las cosas de Palacio van despacio”...
Sra. Rosa Mª Buira, l’acord de Ple només servia per fer el certificat de l’acord de Ple, i aquest
certificat complementa la documentació que s’ha de demanar, en el nostre cas.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, i el quart punt, potser si que aquí s’ha ficat donar compte, al final és
igual donar compte ara que donar-la a l’altre.
Sr. Carles Palau, com que a l’altre fica que es donarà compte a la propera sessió, i aquest ficava
ordinària potser és d’un error de picatge a un “cortar i pegar”.
Sr. Carles Palau, donarà veu al públic una vegada acabat el Ple?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, als ordinaris.
Sr. Carles Palau, als ordinaris, només?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, això és perquè a partir d’ara ells estiguin donats d’alta, però tot i
amb això nosaltres seguim el que ens diu la lletrada.

Per últim, el Sr. Alcalde comenta que abans d’acabar tenim un conflicte de dates pel pròxim Ple,
llavors jo crec que tal i com vam aprovar la normativa, ara seria el moment de que tots estem
aquí, de resoldre’l, tenim el Ple que és l’endemà de l’onze de setembre, primer problema, segon
problema, la Secretària no hi és, llavors que fem, aprovem les dos actes anteriors, per tant, no hi
haurà punts, aprovem les actes anteriors i fem el Ple per aprovar les actes anteriors i ja està i fem
precs i preguntes, per exemple o ens esperem que vingui la Secretària que potser ens trobarem
amb lo mateix. I després si voleu fer a l’endemà de l’onze de setembre, o baixem a l’altra
setmana?

Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo t’estic parlant, a veure, no fer-lo és l’extrem, lo que nosaltres no
som partidaris, el nostre grup, no sé vosaltres és de fer-lo dos dies abans de la Festa Major, però
si anem baixant ens col·loquem a la Festa Major.
Sra. Rosa Mª Buira, tocaria el dia dotze, és l’endemà de la Diada, no passa res, la Secretària no
hi és, hi haurà una persona funcionària, si esperem que torni la Secretària ens anem al dia 23, és
la setmana de la Festa Major.
Sr. Carles Palau, jo crec que l’hem de fer el 12 o el 18 que és l’altre dimecres.
Sr. Miquel Campàs, ella no hi és.
Sr. Carles Palau, bueno, però si tenim un habilitat o demanat a la Diputació, per a que vingui un
habilitat aquell dia, perquè l’opció dràstica seria no fer-lo fins a l’octubre, vull dir hem de mirar
agendes, si un cas mirem agendes, és que ara...
Alcalde, Sr. Ramon Consola, a veure tenim temps, és la qüestió que fiquem damunt de la taula i
llavors parlem. A veure no sé, ara diré la meva opinió personal, a partir d’aquí, jo penso que si
només hem d’aprovar les actes i d’això ho podem fer el dia 12, perquè al final no hi haurà cap
punt a discutir.
Sr. Carles Palau, també.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, i així hem acabat el Ple.
Sra. Rosa Mª Buira, en principi quedem el dia 12 i si hi ha algun inconvenient, doncs ens ho feu
saber.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, en principi el dotze i sinó els portaveus us truqueu.

I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió, essent les vint-i-tres
hores i quaranta-tres minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.
Vist i plau
L’Alcalde
Ramon Cònsola Palau

Secretària interventora
Elena Bergés Martín
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Sr. Carles Palau, estem parlant de fer-lo o no fer-lo.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, estic parlant del setembre.

ACTES DE PLENS 2019

Sr. Carles Palau, ara no tinc l’agenda aquí. Nosaltres preferiríem fer l’ordinari al setembre.
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