Identificació de la sessió

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, essent les
vint-i-una hores del dia 16 de gener de 2020, es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, sota la presidència del Sr. Alcalde, Ramon Consola Palau, per celebrar la sessió
ordinària del Ple de la Corporació.

Assistents:
Ramon Consola Palau
Jaume Amorós Bonet
Angela Utrilla Sanchez
Miquel Campàs Pla
Brigit Jubillar Jové
Rosa Mª Buira Castells
Carles Palau Boté
Miquel Amorós Folguera
Rosa Romà Navarro
Nadir Castells Gené

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

No assistents (sense excusa): Enric Cerqueda Secanell

Regidor, BM-AM

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
PART RESOLUTIVA
1r. Aprovació de l’esborrany de les actes anteriors (12/12/2019 i 27/12/2019)
PART DE CONTROL
2n. Moció de rebuig a la Resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la
Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras.
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Ramon Consola Palau (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 25/02/2020
HASH: 6556ae5bb8ff95a4a5051a7e53d9203c

Assistència i quòrum

Número: 2020-0001 Data: 25/02/2020

Núm.: 01/2020
Caràcter: Ordinària
Data: dijous, 16 de gener de 2020
Horari: de les 21:00 a les 22:31 hores
Lloc: Sala de Plens

ACTES DE PLENS 2020

Elena Bergés Martín (1 de 2)
Secretaria
Data Signatura: 25/02/2020
HASH: 7d753dc8344f32424994570100c9eda5

01/20 - ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 16 de gener de 2020

3r. Moció per a la reobertura de les taquilles de venda de bitllets i d’informació a les estacions de
tren de Bell-lloc d’Urgell, Tàrrega i Cervera.
4t. Dació en compte dels decrets d’alcaldia.
5è. Informes equip de govern
6è. Precs i preguntes.

Atès que d’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, les actes s’hauran de sotmetre a
votació en la sessió ordinària següent.
Atès que s’ha dut a terme, el Ple Ordinari del 12/12/2019, i el Ple extraordinari de data 27/12/2019
i resten pendents per a la seva aprovació.
Vist l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot això, es proposa al Ple el següent ACORD:
Primer.- Aprovar les actes del Ple Ordinari de data 12/12/2019, i el Ple extraordinari de data
27/12/2019.

Número: 2020-0001 Data: 25/02/2020

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

ACTES DE PLENS 2020

Desenvolupament de la sessió

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, respecte a la del 27/12/2019 veiem que és un resum, no sabem perquè és un
resum en aquest cas, i tot i així, no estem d’acord perquè trobem que almenys en alguna
intervenció nostra no s’ajusta al que es va dir, tampoc portem cap esmena, som conscients de que
com que no portem cap esmena no es pot subsanar, però almenys volem que consti que l’acta del
27/12 no estem conformes en com està redactada.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, en aquest respecte li he de dir que la primera acta es va redactar tal
qual perquè estava penjat el vídeo i s’havia gravat i la segona acta l’ha redactat la Secretària i
amb el criteri que li correspon, per tant, ha sigut el seu criteri, que és el criteri que tenen els
secretaris que fan un redactat acurat de l’acta, perquè no estava penjat perquè el Carles estava
de vacances, per tant aquest ha sigut la raó de que. Potser ha sigut culpa meva de no explicar-ho
abans, ens haguéssim estalviat això, però bé, ho explico ara al final.
Votacions
Sotmesa a votació l’esborrany de les actes anteriors (12/12/2019 i 27/12/2019), aquestes van ser
aprovades per assentiment dels membres assistents de la corporació.
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Debat

SEGON.- MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL
RESPECTE AL M.H. PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA I L’EURODIPUTAT
ORIOL JUNQUERAS.

En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat Oriol
Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que hauria d’haver pogut recollir
l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.
Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol s’afegeixen a la
llarga llista d’electes i institucions del nostra país que pateixen persecució per part d’instàncies
administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el dret d’autodeterminació de
Catalunya.
Els Ajuntaments catalans i el seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al costat
de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una solució política
al procés.

Número: 2020-0001 Data: 25/02/2020

Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que determina tant
l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya respecte els motius de
cessament del President del nostre país.

ACTES DE PLENS 2020

El passat divendres dia 3 de gener de 2020, en un acord, la Junta Electoral Central pretén
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, malgrat no haver-hi
sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del Parlament de
Catalunya.

És per això, que el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell pren els següents

Primer.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta executa la
inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la retirada de la seva
credencial de diputat. L’esmentat resolució vulnera tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com el
Reglament del Parlament de Catalunya.
Segon.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la condició
d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es dictamina que
hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària. A més, en
data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a eurodiputats al propi Oriol Junqueras,
Carles Puigdemont i Toni Comín.
Tercer.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya el
proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i des del
Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del President com dels
eurodiputats que són a la presó i a l’exili.
Quart.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre país. S’ha
de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, representats de la societat civil
i institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen l’acord polític.
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ACORDS:

Cinquè.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels exiliats i
exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i
ciutadanes de Catalunya.

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, poca cosa més a afegir, només tal com ha apuntat vostè senyor Alcalde, aquesta
és una moció que han presentat l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per
la Independència i es porta aquí al Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc per a que donem el nostre
suport, evidentment no podem restar parats davant dels continus atacs que s’estan rebent al poble
de Catalunya i als seus representats polítics per part de l’Estat espanyol, la darrera mostra ha sigut
aquesta, de que l’eurodiputat Oriol Junqueras no ha pogut ocupar el seu escó i l’altra és que el
President Torra doncs es veu assetjat i perseguit per la Junta Electoral que només és un òrgan
administratiu i no un òrgan judicial. Res més, el nostre grup votarà a favor d’aquesta moció.
Sra. Rosa Mª Buira, per part nostra, com ha quedat a la lectura de la moció, el nostre grup polític i
crec que la majoria dels catalans coincidim en que és urgent, necessari i totalment imprescindible
trobar una solució política a l’actual situació de Catalunya. Hi ha uns catalans jutjats i condemnats,
amb condemnes duríssimes i uns altres que s’han vist obligats a l’exili, tots per complir la voluntat
d’un poble, expressada democràticament i pacíficament a les urnes, fins i tot ara un òrgan
administratiu, com la Junta Electoral Central pretén inhabilitar al President de la Generalitat, abans
de que es dicti una sentència ferma contra ell. Sembla que estem vivim una mala pel·lícula,
llàstima que els personatges són reals i no estan seguint un guió sinó que estan vivint a la seva
pròpia vida aquesta penosa realitat.
Exigir que es posi fi a aquesta repressió que està exercint el govern espanyol, que les solucions es
trobin amb el diàleg, els pactes i els acords i no en els tribunals que se’ls hauria de reservar la
missió d’impartir justícia en el cas de que s’hagi fet algun acte delictiu, que s’aturi i s’acabi les
persecucions d’electes i de representants de la societat civil i les institucions, cal parlar i negociar
tots els implicats, sense dobles intencions i sense fissures, amb la voluntat sincera de trobar
solucions, el grup de JuntsxBell-lloc mantenim el nostre compromís de continuar treballant amb
actuacions que considerem efectives per aconseguir que ben aviat siguem els catalans i catalanes
els que decidim quin és el futur que volem pels nostres fills i també pel nostre país, per tant
nosaltres també votarem que sí.
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No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
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Setè.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la
Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, als municipis
agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar a conèixer el contingut d’aquesta
moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es creguin oportuns.

ACTES DE PLENS 2020

Sisè.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a l’autodeterminació
de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el nostre futur per mitjans polítics
pacífics i democràtics.

Votacions
Sotmesa a votació la moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte al M.H.
President de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras, aquesta és aprovada per
unanimitat dels membres assistents de la corporació, el qual representa el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Vots a favor:

Exposició de motius
La necessitat de millora del servei de la línia R12 de rodalies entre L’Hospitalet de Llobregat i
Lleida per Manresa és una reclamació històrica de les comarques de Lleida. L’oferta insuficient de
trens així com els deficiències al servei han generat moltes reclamacions. To i això, la manca
d’inversions per donar-hi resposta han portat al deteriorament progressiu del servei i la
corresponent pèrdua de persones usuàries.
A les constants incidències i retards, la falta d’accessibilitat d’algunes estacions i combois, la falta
de freqüències i la poca coordinació dels horaris, cal sumar-hi el tancament de les taquilles de
venda de bitlles que quedaven obertes. Així, la supressió de la venda i informació presencial a les
estacions de tren de la línia R12 Lleida-Manresa afecta des de l’1 de gener de 2020 a les
estacions de Bell-lloc d’Urgell, Tàrrega i Cervera. Pocs dies abans de finalitzar l’any 2019 es va
enviar una comunicació als alcaldes afectats, deixant les estacions sense personal.
D’aquesta manera, la ciutat de Lleida és l’única de tota la demarcació que compta amb informació i
venda presencial de títols de transport. El servei ha estat substituït per màquines d’autovenda que
es troben -de moment – fora de servei. Els bitllets es poden adquirí per telèfon, a Correos, per la
pàgina web o directament als revisors. Es tracta, doncs, d’una mesura que aboca les estacions al
tancament. Això suposa un greuge per a les persones usuàries que hauran d’esperar a la
intempèrie si es tanquen les estacions, a més de les limitacions que algunes persones poden tenir
a l’hora d’utilitzar les màquines d’autovenda. A més, s’ha pogut comprovar que la resta d’estacions
de la línia que han quedat tancades han estat afectades pel vandalisme.
El criteri utilitzat per Renfe per al tancament dels punts de venda ha estat el nombre de passatgers
que accedeixen des de cada una de les estacions, amb un llindar de 100 persones usuàries al dia
de mitjana. Cal tenir en compte, però, tal com ha assenyalat recentment CCOO que també s’han
de comptabilitzar els viatgers que utilitzen els títols ATM per als seus desplaçaments. A hores
d’ara, els usuaris habituals no poden adquirir ni tampoc recarregar els títols de transport en
aquestes estacions ni en cap altra de la línia.
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TERCER.- MOCIÓ PER LA REOBERTURA DE LES TAQUILLES DE VENDA DE BITLLETS I
D’INFORMACIÓ A LES ESTACIONS DE TREN DE BELL-LLOC D’URGELL, TÀRREGA I
CERVERA.
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4 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sr. Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells, Sra. Rosa
Romà.

ACTES DE PLENS 2020

6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.

Per tot això, el grup municipal de Bell-lloc es Mou-Acord Municipal de l’Ajuntament de Bell-lloc
d’Urgell proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Reclamar les inversions necessàries a Adif i Renfe per disposar d’un transport públic de qualitat
a la línia Lleida-Manresa, més ràpid, amb més freqüències, amb uns horaris coordinats amb la
resta de la xarxa de transport públic i amb estacions actives i accessibles.

Debat
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Sr. Carles Palau, aquesta moció ve arran de la noticia que vam tenir fa poc per part de Renfe i Adif
de que es tancava la finestreta d’atenció a l’usuari que disposàvem a l’estació de Bell-lloc d’Urgell,
avui ha sortit al Segre la notícia de que s’ha prorrogat per un any però no hi ha cap expectativa de
que passat aquest any no es tanqui definitivament aquesta finestreta. Evidentment qualsevol
millora amb el servei és desitjable, per exemple que hi hagi una màquina automàtica expenedora
però el fet de tancar l’atenció al públic doncs considerem o creiem que és un greuge i empitjorar el
servei que ja de per si és deficitari en aquesta línia, és deficitari en el sentit, de com molt bé es diu
en aquesta moció, hi ha retards, hi ha avaries constants, cada dos per tres s’han d’acabar els
trajectes en autobús, etc., etc. Si, a més a més, afegim que es retira la presència de personal
d’atenció al públic, doncs al final sembla que aquesta línia el que estan provocant és que s’estan
buscant excuses per poder tancar-la. Perquè com pitjor servei donarà aquesta línia menys usuaris
la utilitzaran i més raó tindran el dia en dir tanquem aquesta línia pel transport de viatgers.
Per tant volem exigir un servei de qualitat i aquest servei de qualitat l’ha de donar Renfe o Adif, o
quan finalment puguin accedir altres operadors a la xarxa ferroviària, doncs aquests operadors
també han d’oferir un servei de qualitat.
El fet de que tanquin l’estació, quins dubtes ens plantegen, primer no sabem o no tenim assegurat
de que s’obri la sala d’espera per a que la gent es pugui esperar dins, si realment hi haurà algú
que vingui a obrir-la o sinó de que aquí poc ens trobarem que tancaran la sala d’espera i
col·locaran la màquina al carrer, per tant, no creiem que sigui adequat i si ho volen fer així, doncs
que habilitin un espai al carrer, una marquesina, un tancat on la gent es pugui esperar a la
intempèrie. I finalment recalcar que aquesta decisió s’ha pres d’esquena al territori, si que tal i com
diu la moció i la informació que tenim, es va enviar una carta informativa als ajuntaments afectats,
però no s’ha consultat ni s’ha parlat amb el territori sobre la necessitat de tancar les estacions i
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4. Comunicar l’adopció d’aquests acords a la Subdelegació del Govern espanyol a Lleida, a
Renfe, Adif, ATM Lleida, als Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Lleida i a les entitats
municipalistes.
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3. Instar a les administracions competents a fer possible l’adquisició i recàrrega dels títols ATM a
les estacions de tren de la línia Lleida-Manresa.

ACTES DE PLENS 2020

2. Instar a Renfe a la reobertura dels punts de venda de Bell-lloc d’Urgell, Tàrrega i Cervera per
continuar oferint aquest servei a les persones usuàries així com per garantir el bon estat de
manteniment de les estacions.

Aquesta vegada davant de la noticia, doncs que es pretenia també tancar la venda de bitllets,
també s’ha estat treballant des de l’ajuntament, des de l’equip de govern per intentar evitar que la
venda de bitllets almenys continués, no es tanqués i l’estació continués oberta. S’han mantingut
converses amb Renfe, ells tenien molt clar que era un Pla d’empresa i que no era viable ni
rentable, no deixen de ser una empresa, no era rentable tenir una expenedora de bitllets per
atendre, segons diuen ells, 10 persones al dia, tot i així, per explicar-nos això ens van fer arribar
una carta que si em permeteu la llegiré:

Número: 2020-0001 Data: 25/02/2020

Sra. Rosa Mª Buira, en quant a aquesta moció el que no es perdi el lloc de venda de bitllets a
l’estació de trens de Bell-lloc, és una qüestió en la que tots hi estem d’acord, ens agradaria fer una
mica d’història, fa uns quants anys quan Renfe va decidir el tancament de l’estació de Mollerussa,
la proposta era també tancar l’estació de Bell-lloc, en aquell moment l’equip de govern de llavors,
era de Convergència, l’alcalde era en Ramon Consola i es va lluitar molt efusivament perquè
aquesta decisió es tirés enrere i finalment es va aconseguir mantenir oberta l’estació de Bell-lloc
malgrat que es va tancar la de Mollerussa.

ACTES DE PLENS 2020

recalcar també que això és el peix que es mossega la cua, vull dir, hi ha pocs usuaris perquè el
servei és deficitari o com que el servei és deficitari hi ha pocs usuaris, per lo tant, com que la
obligació de les administracions és donar un bon servei públic, i un servei públic de qualitat, creiem
que el primer i com a mostra la tenim aquí a la vora, com és la línia Lleida – La Pobla que des de
que se n’ha fet càrrec Ferrocarrils de la Generalitat s’ha augmentat la qualitat del servei i ara fa
poc veiem al diari la noticia de que, si no m’equivoco de xifra, passàvem de més de 250.000
usuaris el darrer any, això vol dir que oferint un servei de qualitat amb les freqüències correctes i
minimitzant els retards i les errades, doncs l’ús augmentaria i per tant acabaria sent una línia
rendible al menys per part de l’Estat.

Em dirigeixo a vostè per traslladar-li que l’actual prestador del servei de venda de bitllets a
l’estació de Bell-lloc d’Urgell ens ha comunicat que a partir del proper 31 de desembre deixarà de
realitzar aquesta activitat.
Davant d’aquesta situació, Renfe ha adoptat les mesures necessàries per garantir que els clients
puguin continuar adquirint els seus bitllets, oferint una solució adaptada al volum de viatgers i de
vendes registrat.
En el cas de l’estació de Bell-lloc d’Urgell, on es registra una mitjana diària d’onze viatgers pujats,
els usuaris podran comprar els bitllets de Renfe a la màquina d’autovenda que s’instal·larà a
l’estació.
Cal afegir, que els bitllets dels serveis regionals de Rodalies de Catalunya, també es podran
adquirir a l’interior del tren directament al personal d’intervenció. A més a més, Renfe ha subscrit
un conveni amb Correos per tal de poder adquirir els bitllets dels serveis AVE, AVANT i de Llarga
Distància convencional a les seves oficines.
Així mateix, els clients podran adquirir bitllets per al serveis amb reserva de plaça a través de la
pàgina web de Renfe (www.renfe.com) i de l’aplicació per a dispositius mòbils Renfe Ticket.
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“Benvolgut Senyor Consola,

Lamentem les molèsties que pugui ocasionar als viatgers el canvi de la situació actual i esperem
que, a través d’aquesta solució, les necessitats dels clients quedin cobertes a la seva localitat. En
qualsevol cas, des de Renfe continuarem analitzant l’evolució de la demanda per si, en el futur, fos
necessari implantar altres canals de venda.
Resto a la seva disposició per a qualsevol aclariment sobre aquesta qüestió i aprofito l’avinentesa
per saludar-lo atentament.”

Però pensem que aquest no és el problema real qui vengui els bitllets, a més a més, també s’ha
continuat mantenint converses, com he dit abans, l’alcalde ha estat vetllant la situació i el que si
ens han comunicat de fonts certes, de fonts fidedignes, no tenim un escrit, però si que tenim el
compromís de que la intenció no era tancar l’estació, sinó que l’únic que es volia tancar era la
venda de bitllets, l’estació ha de continuar funcionant i per tant el problema aquest de que si la
gent s’haurà d’esperar dins o s’hauran d’esperar fora, de moment no hi és, més endavant ja es
veurà, però el compromís és, de paraula, és que en principi l’estació romandrà oberta, però
realment el problema important és el servei, com heu dit vosaltres al principi, penso que lo
important és que el servei millori i millori molt, perquè lo que si és deplorable és el servei que tenim
actual. Tots sabem que de Lleida a Barcelona estem una hora de viatge, i en canvi de Bell-lloc per
arribar a Lleida doncs a vegades estem més d’una hora i si vols anar a Barcelona amb AVANT o
amb algun altre tren més ràpid has de quadrar horaris i a vegades passes total dia per poder
agafar un tren, això és el que hem de millorar, realment hem de millorar el servei, la gent de
Bell-lloc i de tots els pobles d’aquesta línia ens mereixem el mateix servei que tenen a Barcelona i
a rodalies i aquí és on hem de lluitar, penso que aquesta és la línia que hem d’engegar i aquí és on
ens hem de ficar forts en que el servei en general millori, la freqüència dels trens en primera
instància i després tot el que es pugui millorar, la venda de bitllets si l’ha de fer una màquina o l’ha
de fer personalment, lògicament l’atenció personalitzada sempre ens agrada més i és millor, però
avui en dia les màquines s’ho estan menjant tot, mentre garantim que l’estació estarà oberta i que
la freqüència de trens i tot el servei en general millori, pensem que seria una bona solució i penso
que des de la Diputació ja hi havia alguna cosa referida a això.
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Dir que aquest ha de ser el nostre objectiu, aconseguir que Bell-lloc tingui un servei de tren de
màxima qualitat, per tant nosaltres no ens oposem frontalment a aquesta manca de venda de
bitllets, però si que el que reclamem realment és que hi hagi un altre servei de qualitat. En aquest
cas el servei no es perd, perquè no podem comprar els bitllets a la finestreta però si que els podem
comprar a la màquina i els que som més reacis a comprar a les màquines, també tenim el servei
del revisor, també les persones més grans podran utilitzar aquest servei, sabem que actualment la
venda de màquines, això està a l’ordre del dia, vas a la gasolinera i una màquina t’autoritza a que
et posis gasolina, sabem que no és el mateix servei però si que no limitem el servei que això és lo
important, tot i així, tota aquesta problemàtica representa que ahir es va solucionar, hi ha hagut el
senyor de “Teruel Existe” que ens ha solucionat el problema, com a mínim fins d’aquí un any, fins
al 31 de desembre del 2020, el que passarà després del 31 de desembre, ja ho veurem, si són
prou hàbils els manyos com de moment ho han demostrat, doncs igual continuem amb aquesta
solució, ells van ser capaços de negociar amb el senyor Sanchez que no es tanquessin les
estacions de venda de pobles petits i també de retruc hem estat inclosos els de Bell-lloc.

ACTES DE PLENS 2020

El que si ens diu aquesta carta és que el servei continua obert i que a més a més tampoc no s’ha
tallat la venda de bitllets, l’objectiu no és la finestreta oberta però si que el servei hi continua
essent a les persones que vulguin viatjar.

Sr. Carles Palau, de fet és el que volem recalcar en el punt 1 d’aquesta moció és millorar el servei i
convertir-lo en un servei públic de més qualitat. Si que em consta que aquest mati heu aprovat
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En el tema de les estacions, l’estació de Bell-lloc vam aconseguir que es quedés oberta al seu
moment, van tancar la de Mollerussa, es va quedar oberta la de Bell-lloc i ara l’estació de Bell-lloc
hagués quedat oberta igual, però el que no haguessin fet era vendre bitllets i haguessin tancat les
altres estacions, crec que la de Bell-lloc perdurarà en el temps com estació oberta. Aquí quan es
va fer el software de les barreres, es va fer el software de totes les barreres però la línia està aquí
a Bell-lloc, per tant, jo havia parlat amb els jefes, quan va passar tot això i ens van dir que a
nosaltres de moment no ens trauran, vaig parlar amb gent que conec a Renfe a Madrid, i em van
dir que de moment no és la intenció. Que va passar des del Ministerio la ordre que van fer, van dir
totes les estacions de menys de 100, com diu aquí, de tota Espanya, ficarem expenedors de
bitllets, perquè es poden comprar a través d’un mòbil, d’una màquina i si convé el revisor, i si
pugen al tren i el revisor no els cobra, doncs viatjaran gratis, aquesta és la opció, llavors bueno el
Ministerio va dir, no era Bell-lloc ni Tàrrega, sinó que va ser tota Espanya en general, que han
lograt los de “Teruel Existe”, pues clar quan li van plantejar això al Pedro Sanchez, doncs les obria
totes o incomplia amb la promesa que els hi havia fet als de “Teruel”, només obrir les de Teruel
suposo que no hagués quedat gaire bé, o tècnicament o jurídicament no ho podia fer, per tant les
han obert totes, ara tenim un plaç fins al 31/12 però com ha dit la Rosa, jo penso que el que hem
de lluitar és canvi de trens, més freqüències i si hi ha més freqüències la gent no caldrà que
s’esperi tanta estona fora al carrer, aquesta jo crec que és la intenció i això és el que hem de
lluitar, és la Diputació i tots els afectats de la línia, i un altre model de tren, està clar, aquest tren ja
ha quedat obsolet, però bueno penso que es pot aconseguir i ara sembla ser que el tema de
rodalies va més en serio i va d’una altra manera.

ACTES DE PLENS 2020

Alcalde, Sr. Ramon Consola, avui s’ha parlat de que es tornarà a crear, es crearà una comissió per
la línia aquesta. Jo només voldria dir que segurament es repescarà, a l’any 2009, quan jo era
diputat, vam fer tot un projecte que segurament es repescarà perquè en aquell moment es va
veure clar que la línia és rentable, i és fer una línia pareguda al que s’ha fet, el que abans ha parlat
el senyor Carles Palau, la que va per Balaguer, es va parlar de fer un tren tramvia com el de la
Diagonal amb dos vagons de 40 places i a través dels intercanviadors que hi ha a les estacions
com pot ser Bell-lloc, Mollerussa, Bellpuig i Tàrrega, el primer projecte va arribar a Tàrrega, però
després els de Cervera van demanar si es podia allargar fins a Cervera. Després de Cervera ja no
interessa perquè hi ha molta gent de Sant Guim i Calaf que se’n van cap a la banda de Manresa,
per tant allò és una zona, lo que si es cert que aquí hi ha més massa crítica que allà dalt, llavors
eren trens petits, com a màxim de 40 persones, és a dir, dos vagons, trens lleugers que no
pesaven absolutament res, no com aquests monstres que pesen un munt de tones, que a
l’arrancar i parar tenen un consum d’energia brutal i llavors era amb una afluència de trànsit entre
20 i 30 minuts, això donava a que molta gent agafés el tren, però no sòls els que estem al costat
de la línia, sinó que tots els pobles al cantó de la línia com pot ser Bellvís els hi era més rentable,
venir i aparcar a Bell-lloc perquè no havien de pagar parquímetre, pujar al tren i traslladar-los a
Lleida, per tant avui encara seria molt més exitós, perquè descarregaríem ambientalment la capital
de cotxes, i aquesta suposo que serà, vam anar al Ministeri vam proposar el Pla, llavors en aquell
temps s’havia de fer el projecte de rodalies a la Generalitat i aquest se’l van carregar, no el van
acceptar, suposo que ara Adif, perquè Renfe és la que gestiona les estacions, és a dir, això ho ha
dit Renfe, i Adif és el que gestiona les vies, són dos, encara que semblin el mateix, no són el
mateix, Adif és una cosa i Renfe n’és una altra.

aquesta declaració a la Diputació, que es tornarà a convocar aquesta plataforma de la R-12 que
l’ha recuperat la presidenta Perelló i estaria bé de que comencés a treure algun fruit aquesta
plataforma per la R-12.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, bueno estaria bé, si a Madrid ho volen.

Sr. Carles Palau, jo l’única petita discrepància que tinc amb vostè, és que clar no tenim cap acta
notarial, document escrit que ens garanteixi al 100 % que l’estació quedarà oberta.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no.
Sr. Carles Palau, per tant, crec que esta bé presentar aquesta moció i trametre-la a la gent que
hem de trametre perquè és un reforç a la postura del diputat de “Teruel Existe” i com més gent hi
hagi a la vora en aquest aspecte en concret potser es podrà fer més força a Madrid, al respecte i
evidentment, a mi ja m’està bé que hi hagin molts canals de venda, però per exemple has parlat de
Correos, però no ho sé, no ho conec si aquí a Bell-lloc venen o no, però només has parlat de
bitllets de llarga distància, bitllets de rodalies que són els que ens afecten no els venen a Correos.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, suposo que aquí ho tenim molt clar i segur que ho faríem vendible,
perquè el projecte hi és, però “donde manda patrón no manda marinero” i en aquest cas el
“patrón” encara és a Madrid.

ACTES DE PLENS 2020

Sr. Carles Palau, ho dic en aquest sentit, estaria bé que fos una proposta unitària i que a Madrid
s’acceptés.

Sr. Carles Palau, sí, però vull dir que tenen molts canals oberts que no tots funcionen pel que ens
interessa, però per exemple una cosa molt important és que es pugui carregar la targeta de ATM
del transport metropolità, és molt important això, i aquí a Bell-lloc no es podrà fer, només es podrà
fer a Lleida, clar això crec que és un greuge comparatiu i no podem acceptar, potser és un “brindis
al sol” aquesta moció, potser ens estem queixant però jo crec que, com diu aquella dita “quien no
llora no mama” i ens hem de queixar i hem d’intentar lluitar amb tots els fronts.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, però hem de pensar que al món que anem, i aquí mateix ho veiem,
cada tomb el paper s’utilitza menys, casi tot s’ha de fer telemàtic, les factures en via telemàtica, la
gent ja ve a fer tots els tràmits telemàtics, si venen aquí han de firmar en una tableta, d’aquí quatre
dies potser ho hauran de fer des de casa, anem a un món que el diner desapareixerà i tot es
pagarà a través del mòbil, vull dir, llavors el factor humà vulguem o no, nosaltres mateixos anem a
perdre’l, la culpa no és, que ha passat, la Renfe suposo que diu, miri escolti vostè ven 11 bitllets al
dia i no és el cas de Bell-lloc, segurament igual l’estació de Bellpuig, ven 11 bitllets al dia i aquí hi
ha una persona que cobra 1.800 euros al mes amb dos pagues dobles, i això multiplicat per tantes
estacions d’Espanya, jo suposo que l’interventor deu dir aquí hem de retallar.
Sr. Carles Palau, si és un servei públic, és un servei públic, no podem anar a buscar-hi no podem
anar a llençar els diners, però l’objectiu no és la rendibilitat.
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Sra. Rosa Mª Buira, no, però te’ls ven el revisor quan puges al tren.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, ells ja t’ho diuen, el servei públic té l’estan donant, no t’ho estan
negant, et fiquen d’altres coses que et fan la facilitat, màquines, que és lo que estem fent, les
administracions vulguem o no estem reduint el servei al públic, perquè cada tomb obliguem a la
gent que faci tràmits telemàtics, que ho facin tot telemàticament, inclús als bancs, els bancs estan
tancant i a Suècia ja no es pot pagar amb moneda, ja no hi ha moneda, s’ha de pagar a través del
mòbil, una cosa que sembla que segurament una persona gran diria home com pot ser si no hi ha
bitllets com s’ha de pagar, pues bueno avui no, si no tens un mòbil ja no pots sortir de casa, en
segons quins països i anem cap aquí, cap a un món més fred, menys contacte personal.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, i era bonic, abans quan festejàvem ens cartejàvem ara ja no sé ni el
que fan, hi havia les cartes, i quan llegies una carta d’amor no era el mateix que un WatshApp, vull
dir, penso jo, no ho sé.
Sr. Carles Palau, depèn de qui l’escriu. Lo important és lluitar per a que no empitjori el servei
d’aquesta línia.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, estem d’acord en això.
Sra. Rosa Mª Buira, jo penso que l’hem de millorar el servei i que independentment de qui o a on
es venguin els bitllets, l’important és millorar el servei, perquè el servei que tenim ara realment és
obsolet, a mi lo que deies de que no tenim certificat ni res, la garantia de que això es mantindrà
obert, però bé, aquí si que tenim una carta signada per Renfe i on al final també es comprometen
en continuar “analitzant l’evolució de la demanda per si” cal ampliar els altres canals de venda, que
ens posin un senyor que vengui, suposo que no ho faran, perquè és la tendència, com estàveu
comentant ara, és la tendència de que les màquines han de substituir segons quines feines, si tots
aneu al metro a Barcelona i vosaltres encara sou més tecnològics que jo, que jo si que necessito
anar a finestreta que pugui parlar amb algú moltes vegades però també t’has d’anar acostumant
de que has d’anar al caixer i t’has d’entendre amb el caixer.
Sr. Carles Palau, però el de la finestreta fa més feines a part de vendre, tenir cura de l’immoble.
Sra. Rosa Mª Buira, tenim la garantia de que l’estació està oberta.
Sr. Carles Palau, ara, perquè hi ha una persona, el dia que no hi sigui.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, però el compromís hi és.
Sr. Miquel Amorós, jo crec que hem d’anar una mica més enllà i pensar que deixi d’haver-hi
aquesta persona no implica només deixar de comprar tiquets, perquè al final és el que diem, pots
comprar a altres llocs, però clar que faran, deixaran l’estació oberta sense ningú que vigili, al cap
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Sr. Carles Palau, però avui en dia, abans parlar amb un parent que tenies a Argentina era
esperar-te a que la carta tardés tres mesos en arribar i ara amb el Facetime ho fas al moment.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, més fred, avui la gent parla per WatshApp, parlen per missatges ja
no parlen de cara a cara, això s’ha acabat.

ACTES DE PLENS 2020

Sr. Carles Palau, lo de més fred és discutible.

de dos dies l’estació la tancaran això ho tinc claríssim i que passarà si a l’estació no hi ha cap
treballador la tindran amb les mateixes condicions que l’han tingut fins ara o d’aquí dos dies
l’estació començarà a deteriorar-se, l’haurem de tancar perquè dins entra gent.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, a veure, el jefe d’estació ni escombra, ni neteja el terra, ni la pinta.
Sr. Miquel Amorós, no, però la seva presència evita.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo també em voldria referir és que estem en una postura una mica
hipòcrita en aquest aspecte, perquè ara imagina’t que una persona de Bell-lloc que ha d’agafar el
tren a Mollerussa puja en una estació que no hi ha ningú, el que hauríem de demanar és que les
obrissin totes, no la de Bell-lloc, totes, aquí no parlem de les altres, vull dir no ens equivoquem,
aquí anem a salvar la nostra, però ara tu fixat un senyor de Bell-lloc que se’n va a Mollerussa, que
fa dies que està tancada, va ser la primera que va tancar, perquè com molt bé ha dit la Rosa, hi
havia unes quantes que estaven al candeler, però el que passa és que els que vam estar més ben
posicionats, pues mira vam quedar bé, però.
Sr. Miquel Amorós, això no té cap sentit, nosaltres treballem pel nostre poble i evidentment i si has
de dir mira lluitem perquè la sanitat pública a França funcioni bé, perquè si un dia vas a França...
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ara has marxat de la via, si la gent de Bell-lloc van al CAP de
Mollerussa, que segons per a que han d’anar i els tracten malament també ens hem de queixar del
CAP de Mollerussa perquè és el CAP de la comarca; els francesos ja s’ho faran, és el seu
problema, com suposo que ells deuen dir el mateix de nosaltres.
Nosaltres en aquesta moció voldríem, ja que el segon punt ha quedat despejat, el podríem votar
per punts separats, és a dir, el primer, tercer i quart estem d’acord, el segon de moment gràcies a
“Teruel Existe” ha quedat solucionat temporalment, normalment es fa, s’acostuma a fer, a la
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Sra. Rosa Mª Buira, independentment de que es mantingui, segurament que si hi ha una estació
que està oberta tot el dia i no hi ha ningú al final la tancaran, no la tindrem oberta perquè ells seran
els primers interessats en que allí no passi res que no hagi de passar, però suposo que trobaran la
mateixa solució que trobem amb el cotxe de línia, la gent no s’espera a la intempèrie, perquè hi ha
unes marquesines que de tant en tant s’han de renovar, això gràcies al civisme que tenim tots,
però hi ha una solució, m’imagino que donarà la mateixa solució, no ens esperarem a la mateixa
estació però si que ens esperarem a la mateixa marquesina, exactament igual que fem quan anem
amb l’Alsina Graells, per tant m’imagino que ells si que són gestors eficients econòmicament però
també atenen a les persones d’una manera o una altra, vull dir no crec que ens deixin al carrer, a
la llarga, de moment tenim un any garantit el servei de l’estació, i a partir de l’any doncs ja veurem,
ja parlarem a veure que és el que passa, el que si està clar és que ho estem vetllant i ho hem
vetllat també.
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Sr. Miquel Amorós, si tenim una estació oberta totes les hores del dia sense ningú que vigili res,
allò es mantindrà en el mateix estat que si hagués algú.

ACTES DE PLENS 2020

Alcalde, Sr. Ramon Consola, la seva presència no evita gaires coses, perquè només cal veure
com està l’estació.

Diputació més d’una vegada i llavors es vota els punts a favor i els punts en contra, es fa per
separat.
Sr. Carles Palau, amb tots els punts d’aquesta legislatura, ho farem així?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, si ho demanes sí, cap problema, amb les mocions t’estic parlant.

Sr. Carles Palau, jo no parlo només d’aquesta, tu fas una proposta, realment vàlida, que l’hem de
votar per punts separats, quatre acords, vota’ls per separat, jo et dic si això ho podem extrapolar a
tots els acords.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo t’estic dient que només és per aquest acord, els demés ja en
parlarem.
Sr. Carles Palau, la legislatura passada es va acordar que es votaria tot per punts separats i
aquesta de moment fins ara no s’ha proposat això.
Sra. Rosa Mª Buira, l’acord no sé si el vam fer oficialment de que es votava tot per separat, hi
havia dies que votàvem per separat i a vegades no es votava tot per separat.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, ja ho discutirem, jo t’estic dient amb aquesta moció, mira tens la
opció a) que és votar per separat o l’opció b) la passem a votar i que cadascú voti el que ha de
votar, jo entenc, perquè a veure, el segon punt entenc que nosaltres no votem a favor perquè ja
està oberta l’estació, que li reclamarem, si el primer que ens dirà Renfe pues si ja us l’hem obert.

ACTES DE PLENS 2020

Sr. Carles Palau, jo et dic amb tots els punts, de qualsevol acord, si es votaran en punts separats?

Sra. Rosa Mª Buira, va haver altres situacions que no es van votar per separat.
Sr. Carles Palau, tampoc ho vau demanar.
Sra. Rosa Mª Buira, per tant, lo que has dit que vam acordar que ho votaríem tot, no ho vam
acordar, no ho vam passar a la votació, de que a partir d’ara tot ho votarem per separat.
Sr. Carles Palau, et dic que es va acordar, es va parlar, i molts acords es van votar per punts
separats.
Sra. Rosa Mª Buira, perquè els acordàvem al moment, al moment del Ple dèiem avui votarem per
separat o ho votarem tot junt, exactament el mateix que el que acaba de passar ara. Avui aquesta
moció en concret demanem que es voti per separat, el proper dia si hi ha alguna altra que es terci
que es voti per separat, igual ho demaneu vosaltres que es voti per separat.
Sr. Carles Palau, la meva pregunta, ens preguntareu que ho votem per separat.
Sra. Rosa Mª Buira, si nosaltres ho hem demanat i diem que si, doncs lògicament el dia que ho
demaneu vosaltres.
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Sr. Carles Palau, les modificacions de pressupost es van votar totes per separat.

Sr. Carles Palau, jo no dic mocions, qualsevol punt del Ple.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí.
Sr. Carles Palau, no, perquè fins ara no ha sigut així, quan s’ha demanat aquí votar per separat,
s’ha dit que no.
Sra. Rosa Mª Buira, quin punt?

Sr. Carles Palau, jo no he trencat res, jo només he dit un fet que ha passat aquí. Per mi no hi ha
cap problema per votar-ho per separat.

Votacions

Número: 2020-0001 Data: 25/02/2020

Alcalde, Sr. Ramon Consola, perdoni, jo crec que ha ficat el carro davant dels bous, normalment
les coses funcionen com ha dit la Rosa, aquí, i a tot arreu, quan algú creu que hi ha una
discrepància amb alguns dels punts, com havíem fet sempre, i us ho hem de preguntar, perquè la
moció és vostra, si fos nostra ja no us ho haguéssim preguntat res, passem a la votació i punto,
hauríeu de ser vosaltres qui ens ho hauríeu de demanar, en aquest cas us ho demanem, la moció
és vostra, la presenteu vosaltres i us diem, us sembla bé que us la votem per separat, si dieu si,
pues vale, perfecte, jo crec que no vulguem, a mi em sembla que no.

ACTES DE PLENS 2020

Sr. Carles Palau, repasseu actes.

Vots a favor:
6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.
4 Grup Municipal de BM-AM, Sr. Carles Palau, Sr. Miquel Amorós, Sra. Nadir Castells, Sra. Rosa
Romà.
Sotmesa a votació el punt segon de la proposta d’aprovació de la moció per la reobertura de les
taquilles de venda de bitllets i d’informació a les estacions de tren de Bell-lloc d’Urgell, aquesta es
rebutjada per majoria absoluta dels membres assistents de la corporació.
Vots en contra:
6 Grup Municipal JuntsxBell-lloc, Alcalde, Sr. Ramon Consola, Sr. Jaume Amorós, Sra. Àngela
Utrilla, Sra. Brigit Jubillar, Sr. Miquel Campàs, Sra. Rosa Mª Buira.
Vots a favor:
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Sotmesa a votació els punts primer, tercer i quart de la proposta d’aprovació de la moció per la
reobertura de les taquilles de venda de bitllets i d’informació a les estacions de Bell-lloc d’Urgell,
aquests s’aproven per unanimitat dels membres assistents de la corporació, el qual representa el
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

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

QUART.- DACIÓ EN COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA

DECRET NÚM.

ASSUMPTE

DECRET
2019-2019-034
0
DECRET
2019-2019-034
1
DECRET
2019-2019-034
2
DECRET
2019-2019-034
3
DECRET
2019-2019-034
4
DECRET
2019-2019-034
5
DECRET
2019-2019-034
6
DECRET
2019-2019-034
7
DECRET
2019-2019-034
8
DECRET
2019-2019-034
9
DECRET
2019-2019-035
0
DECRET
2019-2019-035

Convocatòria del Ple ordinari 18/2019

Denegació aprovació prèvia projecte actuació específica d’interès públic Exp.
101/2019
Sol·licitud modificació de serveis AOC Exp. 663/2019

Baixa padró municipal d'habitants Exp. 416/2019

Número: 2020-0001 Data: 25/02/2020

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 0340/2019 fins al núm. 0366/2019 ambdós inclosos i
decret 001/2020. S’adjunta annex.

ACTES DE PLENS 2020

Atès que en l’anterior Ple va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim d’aquests
Decrets el 0339/2019.

Resposta reparament subministrament llum bar Fact-2019-1244

Llicència urbanística Exp. 550/2019

Llicència urbanística Exp. 531/2019

Aprovació certificació obra adequació cementiri Exp. 288/2019

Justificació subvenció AMPA Ramon Farrerons Exp. 416/2019

Aprovació conveni Agrupació Sardanista Exp. 218/2019

Omissió funció interventora novembre (TCF-2019-103)

15

Codi Validació: 4DJ3Z2JZ9QR6RFNTH4P33HH3J | Verificació: https://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 29

Llicència urbanística Exp. 491/2019

1
Reconeixement extrajudicial de crèdit factures novembre (TCF-2019-102)

Aprovació obligacions novembre (TCF-2019-101)

Aprovació i pagament nòmines paga extra desembre Exp. 687/2019

Ordenació pagaments novembre (TCF-2019-104)

Contractació menor serveis pla director abastament d'aigua Exp. 40/2018

Convocatòria del Ple extraordinari 19/2019

Llicència urbanística Exp. 580/2019

Aprovació i pagament nòmines desembre Exp. 693/2019

Número: 2020-0001 Data: 25/02/2020

Atorgament targeta d'aparcament Exp. 682/2019

ACTES DE PLENS 2020

Aprovació definitiva i resolució al·legacions projecte arranjament camí del
Cementiri Exp. 522/2019
Justificació subvenció Agrupació Sardanista Exp. 694/2019

Autorització Inversió Finançament Sostenible obra arranjament camí del cementiri
Exp. 522/2019
Reconeixement extrajudicial de crèdit factures desembre (TCF-2019-111)

Omissió funció interventora desembre (TCF-2019-110)

Aprovació obligacions desembre (TCF-2019-109)

Llicència drets de connexió a la xarxa d'aigua i clavegueram (Exp. 007/2020)
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DECRET
2019-2019-035
2
DECRET
2019-2019-035
3
DECRET
2019-2019-035
4
DECRET
2019-2019-035
5
DECRET
2019-2019-035
6
DECRET
2019-2019-035
7
DECRET
2019-2019-035
8
DECRET
2019-2019-035
9
DECRET
2019-2019-036
0
DECRET
2019-2019-036
1
DECRET
2019-2019-036
2
DECRET
2019-2019-036
3
DECRET
2019-2019-036
4
DECRET
2019-2019-036
5
DECRET
2019-2019-036
6
DECRET
2020-2020-000
1

Debat

Sr. Carles Palau, això vostès ho han escrit en un paper, és que ho hem dit en algun moment.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, vostès han escrit aquest paper, no?
Sr. Carles Palau, no; nosaltres a les al·legacions el que vam demanar era un informe per si el camí
es veia afectat pel, ara no me’n recordo, si és Pla parcial o Pla de millora urbana, per dos plans, i
en cap moment vam dir que els veïns havien de pagar, si que vam dir al seu dia, que era una cosa
que volíem saber, com que no teníem informació sobre el projecte, un dubte que se’ns plantejava
era si els veïns havien de pagar o no, era un dubte, en cap moment hem afirmat de que nosaltres
diem de que el camí l’han de pagar els veïns, per això pregunto, com que vostès ho han escrit en
un paper, voldria saber quan ho hem dit nosaltres això.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, la sensació que hi ha i que dona al seu escrit és que dona fe de que
allí hi ha un Pla parcial, el qual s’han de fer càrrec d’una part de la urbanització.
Sr. Carles Palau, nosaltres sabem que hi ha un Pla parcial i preguntàvem si el camí estava afectat, i
una vegada rebuda la informació, el Ple és sobirà, amb això estem d’acord, el Ple és sobirà i pot
decidir que tot i que afecti el Pla parcial, l’Ajuntament correria amb les despeses del carrer, el que
demanàvem era informació, perquè un quan ha de votar, ha de votar amb coneixement de causa.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, i quan passa una carta fa temps que tenia la informació vostès.
Sr. Carles Palau, del camí?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí, bastant temps.
Sr. Carles Palau, quan van passar vostès la carta?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no vostès.
Sr. Carles Palau, i que vam dir nosaltres?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, el mateix, que allí hi havia uns plans parcials i donava a entendre de
que aquells plans parcials havien de participar en la urbanització.
Sr. Carles Palau, jo no li dic lo que va entendre, jo li dic lo que està escrit.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo també entenc lo que està escrit.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, bueno, no ho sé.
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Sr. Carles Palau, sobre el decret del camí del cementiri, que es va aprovar una modificació de crèdit
per Ple, per arranjar el camí del cementiri, que nosaltres vam votar en contra perquè no teníem la
informació com era el projecte i altres dades, després per Decret d’alcaldia es va aprovar aquest
projecte per arranjament del camí del cementiri, nosaltres quan vam poder tenir accés a la
informació i després de parlar amb el tècnic que el va redactar, vam presentar unes al·legacions,
que s’han desestimat la majoria, per no dir totes, per Decret d’alcaldia, i s’ha fet l’aprovació
definitiva que ara està en exposició pública, llavors tenim algunes preguntes sobre aquest fet, i una
és en una nota feta pública per vostès fa poc diuen que “El grup de Bell-lloc es Mou consideren que
el camí l’han de pagar els veïns, alguns veïns”, la meva pregunta és, quan hem dit nosaltres això?

ACTES DE PLENS 2020

Tot seguit es produeixen les intervencions següents:

Sr. Carles Palau, perquè llavors jo puc entendre que vostès el que estan fent es regalar-li diners al
banc, al Banc Bilbao Vizcaya.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, no estem regalant res.
Sr. Carles Palau, si home, perquè un dels propietaris majoritaris d’aquells plans és el BBVA i més
que toca a aquell camí. Si aquí tots comencem a entendre i a interpretar, jo puc interpretar això,
que estem pagant amb diners públics quartos a un banc.

I després relatiu a les al·legacions o reclamacions, ara, no sé quin és el concepte tècnic correcte,
nosaltres bàsicament el que vam al·legar una era canvi de denominació, que això ja s’ha acceptat,
no hi ha problema, i l’altre era que volíem unes millores de seguretat pels vianants per aquell camí,
entenem que ja és un camí transitat per vehicles i per vianants amb la millora aquesta augmentarà i
per desgràcia, crec jo, augmentarà la velocitat dels vehicles que circulin per aquell camí, l’únic que
proposàvem era que es marqués, una vorera no, perquè això ja seria en temes d’urbanització, que
afectaríem als plans parcials, però si separar un carril per a vianants dels dos carrils de vehicles,
una altra millora que també demanàvem era que com que s’han d’arrencar arbres, que si
s’arrencaven quatre arbres que es trasplantessin quatre arbres en aquella zona, totes aquestes
al·legacions s’han rebutjat i voldríem preguntar quin és el motiu d’aquest rebuig d’aquestes
al·legacions.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, quan es va fer el camí de la “Torre Els Padres” i vam estar parlant
amb vostè, em va dir miri em donen els calers ajustats no podem modificar el projecte, només hi
cap el que hi cap, se’n recorda d’això?

Número: 2020-0001 Data: 25/02/2020

Sr. Carles Palau, jo, com que no he dit i dubto que pugui trobar algun document redactat per
Bell-lloc es Mou on digui que volem que els veïns paguin aquell camí. Tampoc trobaré cap
document que digui que vostès regalen diners al BBVA, però aquí si ens fiquem a interpretar, tots
interpretem el que volem.

ACTES DE PLENS 2020

Alcalde, Sr. Ramon Consola, pues no.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, no sé si ho sap, això és un sostenible, és sostenible pel que té i
serveix pel que serveix i aquests diners s’ajusten al projecte, per tant, no hi podem ficar res més,
que no ens entraria al sostenible.
Sr. Carles Palau, vostè no sé si se’n recorda, a les al·legacions que vam presentar el cost
d’aquestes actuacions era zero perquè senzillament canviàvem l’asfaltatge de l’entrada central del
cementiri per fer aquest carril, per tant, era zero.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, això és el seu criteri, nosaltres hem aplicat el nostre criteri que creiem
que és millor que el seu.
Sr. Carles Palau, per tant, ja no és qüestió de diners, és una qüestió de criteri.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, vostè m’ha dit el que, nosaltres vam fer un projecte creien que era
el millor, després ja veurem quan passi el temps ja farem les millores necessàries que s’hagin de
fer, però ara ens dona per fer aquestes coses.
Sr. Carles Palau, per tant, són criteris.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, no, a veure l’al·legació, la defensa de l’al·legació l’han fet els tècnics,
ells han fet les mesures, jo no soc tècnic, ni sé els amidaments ni sé quant costa el m², ells si que
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Sr. Carles Palau, correcte.

ho saben i per tant, són els que han fet els càlculs del m² del camí, i són els que han fet les
valoracions.
Sr. Carles Palau, però a les al·legacions hi ha l’informe del tècnic i només diu que com que això no
està previst al projecte.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, correcte, ells han fet un projecte i en base al projecte s’han ajustat
amb els diners que hi ha i ja està, perquè el demés no hi cap.
Sr. Carles Palau, no hi cap, si que hi cap, si no es fa aquella part que no és prioritària.

Sr. Carles Palau, per això li estic preguntant quin són els motius.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, els motius són tècnics.
Sr. Carles Palau, i jo li dic que no, però bueno.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo li dic que sí. A veure hi ha un projecte i els tècnics han informat
sobre el projecte que després vostè allí vulgui ficar lo que vulgui ficar, vostè és lliure de dir i de
discutir i de voler ficar el que vulgui però el projecte és el projecte, no modificarem, perquè els
tècnics se’ls hi va encomanar un projecte amb uns diners i del que s’havia de fer i ja està, i ens hem
basat en això.
Sra. Rosa Mª Buira, el que està clar és que l’objectiu és millorar el camí del cementiri, fent aquest
primer projecte es millorarà el camí del cementiri, ningú diu que fent aquest primer projecte,
després el camí del cementiri es quedarà així, de moment el que tenim està com està, i ja fa un
temps que hi és però ningú diu que després això no es pot tornar a modificar, però de moment el
nostre projecte vol abastir el màxim possible, després una vegada vist com quedi quan estigui
acabat doncs ja valorarem si cal afegir més mesures o no cal afegir-hi més mesures i llavors podem
destinar aquests diners a un altre apartat, però el nostre criteri ha sigut aquest, millorem el camí del
cementiri que és l’objectiu prioritari i a partir d’aquí que el podem millorar més doncs ja ho farem, si
no el podem millorar més doncs com a mínim haurem fet una primera millora perquè tal com està
necessita realment una bona reforma, a tots ens agradaria quan sortim a la carretera portar un
cotxe d’aquells que tots ens mirem enlluernats però de moment a vegades s’ha de començar anant
“piano piano” de moment fem aquesta primera part i després ja valorarem i decidirem si cal fer la
segona part i és el nostre criteri i els tècnics donat el projecte que van fer nosaltres estem d’acord
amb el primer projecte que han fet, després repeteixo, decidirem i valorarem si cal millorar-lo o no.
Sr. Carles Palau, dos coses només, jo repeteixo que les modificacions que plantejàvem nosaltres
eren a cost zero, això ja ha quedat clar.
Sra. Rosa Mª Buira, a cost zero si no fèiem tot el camí, si no fèiem tant bocí de camí.
Sr. Carles Palau, el camí es feia tot, l’únic que no es feia era l’entrada central del cementiri.
Sra. Rosa Mª Buira, per tant no es feia tot.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, vostè entén, nosaltres entenem, però en aquest moment som
nosaltres els que entenem.
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Sr. Carles Palau, perquè jo entenc, que lo important en aquest cas es garantir la seguretat dels
vianants el tros que puguin accedir al cementiri.

ACTES DE PLENS 2020

Alcalde, Sr. Ramon Consola, això ho diu vostè, perquè no és prioritària.

Sr. Carles Palau, allò ja no és camí, allò ja és dins al cementiri.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, són criteris.
Sr. Carles Palau, al tanto amb aquests plantejaments que dius Rosa que algú no cregui que són
fraccionaments de contracte, que si ara parles d’arreglar i després de fer alguna altra cosa, s’ha
d’anar en compte al moment de fer aquestes previsions.

Sra. Rosa Mª Buira, he dit que valoraríem i decidiríem, al moment que valorem i decidim.
Sr. Carles Palau, dic que al tanto que hi ha aquest perill.
Sr. Miquel Campàs, potser un manteniment de camins i carrers i pot entrar a dins d’un arranjament
d’un camí, una vegada fet és un manteniment i millorar una zona, com un carrer del poble.
Sr. Carles Palau, si és millorar és una despesa, si és manteniment és una altra cosa.
Sr. Miquel Campàs, si es fa un carrer al poble, i ara per dir algo li posem un pas de zebra que és
això, una millora, és el mateix que podem fer allí dalt, per mi. Ara és el que diu tot l’equip de govern
al seu temps, el deixarem arreglat i si l’any que ve diem, creiem que ara s’ha de posar lo que sigui,
és millora, millora, però podem posar-ho, fins que entri dins els pressupostos.
Sr. Carles Palau, bueno, ja es veurà.

Número: 2020-0001 Data: 25/02/2020

Sr. Carles Palau, jo no parlo dels arbres, parlo de lo que diu la Rosa, que després si s’han de fer
més coses.

ACTES DE PLENS 2020

Alcalde, Sr. Ramon Consola, si és mort un arbre, allí hi ha quatre arbres que estan morts, que en
els hem trobat morts, si algun dia es replanten quin problema hi ha.

Sr. Carles Palau, no res.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, doncs ja hem acabat.
El Ple es dona per assabentat dels decrets d’alcaldia.

CINQUÈ.- INFORMES EQUIP DE GOVERN.
Sra. Rosa Mª Buira, des de l’equip de govern felicitem i agraïm profundament a totes les
associacions i entitats per la brillant tasca realitzada en les activitats que s’han dut a terme al llarg
del mes de desembre i principis de gener.
A l’AMPA de l’escola bressol “Los Vailets” per la bonica iniciativa d’anar a buscar el tió on tots els
nens i nenes de 0 a 3 anys del poble, van poder gaudir d’aquesta màgica activitat.
A la Regidoria de la Dona i de Serveis Socials per acollir el taller de ”Aprofitament Alimentari” que
organitzava el Consell Comarcal. Realment va ser un taller ben profitós i amb força èxit de públic.
Gràcies regidores.
A tots i totes els que van fer possible el Cap de setmana solidari amb la Marató de TV3.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, ara pregunto jo, si la brigada pinta un pas de peatons allà dalt, que
passa?

A l’Associació de Dones “Flor de Lis” pel sopar-ball solidari.
A l’Associació de Joves Bell-lloquins, a l’Esplai la Costereta i a l’AMPA de l’Escola Ramon Farrerons
pel diumenge solidari.
Gràcies a tots per mostrar la capacitat solidària del nostre poble.

A l’Esplai la Costereta, per fer gaudir als nens, nenes i joves del nostre poble, a la vegada que
donar una solució conciliadora a les famílies amb l’organització del Casal de Nadal i Nadal Jove.
A l’equip docent de l’escola bressol “Los Vailets” per la innovadora iniciativa d’oferir els tallers
“Juguem junts, creixem junts!” oberts a la participació de totes les famílies amb fills i filles de 0 a 3
anys del nostre poble. On tots els assistents van poder gaudir d’una mostra de les creatives i
engrescadores activitats que es fan a l’escola bressol del nostre poble.
Al grup de teatre “Som els que som” per la magnífica interpretació teatral de l’obra “El dret a
escollir”, on vam passar una bona estona tot fent-nos meditar sobre una qüestió transcendent i
controvertida. El format de posar en pràctica el títol de l’obra escollint el final, va ser un incentiu
més per captar l’atenció i la participació del públic.
Felicitats al grup de teatre representat aquí pels dos regidors. Traslladeu la felicitació a la resta del
grup i us animem a continuar.

Número: 2020-0001 Data: 25/02/2020

A l’AMPA de l’escola Ramon Farrerons per l’organització de la festa de Nadal amb l’activitat del
“Caga Tió” per a totes les famílies sòcies de l’AMPA. Va ser una tarda ben divertida.

ACTES DE PLENS 2020

A l’equip docent de l’escola Ramon Farrerons, per la magnífica cantata de nadales que els nens i
nenes de l’escola ens van oferir, sota la direcció de l’equip de mestres, i que malgrat el mal temps
van fer passar una bona estona a tot el públic que els van poder acompanyar.

Al Banc de sang i teixits per oferir al nostre poble la possibilitat de mostrar un altre aspecte de la
solidaritat dels bell-lloquins i bell-lloquines.
A la Comissió de reis per la magnífica organització de la festa màgica per excel·lència, l’arribada
dels Reis mags d’Orient al nostre poble amb la realització de tots els actes corresponents, visita
dels patges reials al Centre de serveis i recollida de les cartes a la Cultural, arribada de ses
Majestats els Reis mags d’Orient al nostre poble, adoració, parlaments al balcó de l’Ajuntament i
repartiment de regals a tots els nens i nenes del nostre poble.
Felicitats equip per la vostra altruista col·laboració en fer possible un any més que el dia de Reis
sigui el dia de la il·lusió, especialment pels nens i nenes però també pels més grans. Gràcies per la
vostra il·lusió.
Al regidor de Festes pel concorregut ball del dia de Sant Esteve i per la magnífica revetlla de Cap
d’Any, on el gran nombre d’assistents vam poder gaudir d’un suculent sopar així com d’una
solemne i divertida festa de Cap d’Any. Gràcies Miquel, per cuidar sempre fins al mínim detall.
A tots i totes els que ho heu fet possible moltes gràcies, per la vostra generosa actitud que ha
permès que a Bell-lloc es visquessin unes festes de nadal alegres, participatives, solidàries i molt
màgiques.

21

Codi Validació: 4DJ3Z2JZ9QR6RFNTH4P33HH3J | Verificació: https://bell-lloc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 29

Al Centre de dia i serveis per donar l’oportunitat a tothom de poder gaudir de la torronada i cantada
de nadales que ens va oferir la coral Veus del Pla.

Encoratgem a tots a continuar gaudint del poble fent poble. Gràcies a tots!

SISÈ.- PRECS I PREGUNTES.

Sra. Nadir Castells, amb el tema del programa has comentat que us reuniríeu amb la gent que va
pagar i que al final no va sortir, jo recomano parlar amb tothom, amb tots els anunciants, perquè
algú m’ha fet arribar que de les maneres que se’ls hi va intentar contractar amb exigències, amb
preses, no era de la manera més adequada i per això molts van ser reticents, no sé qui ets, no sé
de que va el tema, no pagaré a algú que no sé...
Sr. Miquel Campàs, estic completament d’acord, per això volem parlar almenys amb tots els que
tenim constància de que van pagar, si després n’hi ha algú altre que no va fer el pago i nosaltres
sabem qui és, també el cridarem a la reunió.
Sra. Nadir Castells, més que res per això, uns quants van dir això, clar m’han trucat el dia abans
com si diguéssim de publicar la revista d’unes maneres; amb aquesta gent també, per dir hem
tingut aquest problema, ha passat això, en principi havia de ser algo normal.
Sr. Miquel Campàs, això ho sabem, tu potser en saps uns, que potser nosaltres no els sabem, si els
sabem els cridarem i parlarem tots i els hi comentarem aquest fallo que hi ha hagut, per part nostra
per contractar una empresa que no s’han complert les expectatives, així de clar.
Sra. Nadir Castells, ja els hi comentaré.
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Sr. Miquel Campàs, jo et comento lo de la revista, ens vam reunir amb la empresa que vam estar
parlant al seu moment, fent-los-hi arribar la nostra queixa de que no és el que havíem parlat, el que
havíem quedat de cara a la revista, a hores d’ara no ens han contestat i acte seguit els hi vam dir
que la factura nosaltres no la pagaríem perquè no som els que vam contractar aquella empresa per
a que ho imprimissin, nosaltres vam contractar a una empresa que se n’havia de cuidar de tot, com
sempre s’havia fet, a través de les propagandes dels empresaris havia de sufragar la revista, a cost
zero per l’Ajuntament, això no es va complir, i per tant nosaltres els hi vam dir aporteu-nos una
solució, a hores d’ara, després d’un mes no ho han fet, i la factura l’hem retornat, per tant no es
pagarà, que ja es va dir a l’altre Ple que estava dins als pressupostos i que no es podia
comptabilitzar perquè no la pagarem. A partir d’aquí estem esperant encara resposta, com que
veiem que ha passat un mes i no ens han contestat, estem esperant un mica més per reunir-nos
amb els empresaris que si van participar i van fer un pago, però no van sortir; llavors nosaltres
tenim una sèrie de propostes i ens reunirem amb els empresaris que van participar, ara
senzillament donem un marge de temps, per si es despertessin els de la revista i ens diguessin
aquesta solució o aquesta altra, de moment per això estem esperant per reunir-nos, a partir d’aquí,
i demano disculpes perquè és un fallo meu no hi he pensat més, era Nadal i he anat atabalat,
disculpa i t’ho faig arribar aquesta setmana que ve.
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Després hi ha un tema, això si que és una pregunta és sobre la contractació que es fa a través del
SOC de suport a la brigada, no sé com està el tema, sé que el contracte havia de ser de l’any
anterior del 2019, en principi començava l’1 de gener, al començar més tard, no sé si aquesta gent
ja han acabat o acaben ara a finals de gener, i també, em sembla que havíeu comentat alguna
vegada que havíeu demanat dues persones més per aquest 2020, no sé si aquestes persones ja
les tenim, si estan treballant, si començaran aviat o com està el tema?

ACTES DE PLENS 2020

Sr. Miquel Amorós, no és una pregunta, vam fer una sèrie de preguntes sobre el llibret de la Festa
Major, ja us vaig recordar al darrer Ple del desembre que ens faltava que ens passéssiu la
informació per escrit, i l’altre el tema del sopar de Festa Major, vam demanar la informació per
escrit, només era un recordatori.

Sra. Rosa Mª Buira, el que tenim clar és que a tots aquests empresaris se’ls hi ha de portar una
solució en forma de compensació d’una manera o una altra perquè no han estat tractats
correctament i d’això en som molt conscients, per tant, ho volem esmenar.
Sra. Nadir Castells, un empresa em va comentar inclús que als que no havien sortit, des de
l’Ajuntament s’havia fet una rifa, on s’havien ficat enganxines dels logos perquè es veiessin.
Sra. Rosa Mª Buira, l’Ajuntament no ha fet cap de rifa, d’això en donem fe.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, referent al personal del SOC, això ho gestiona el Consell Comarcal,
no ho gestiona l’Ajuntament, per tant són gent que ens ve del Consell Comarcal, nosaltres no hem
tingut tanta sort com vosaltres que us van tractar millor, és a dir, vosaltres teníeu dos persones
durant 12 mesos i ara van dir que els que havien tingut persones durant 12 mesos, ara els hi
tocaven 6 mesos, ara ens toca un i 6 mesos, per tant sis mesos una persona i els que teníeu que
van començar mentre estàveu vosaltres a govern, un acaba ara i l’altre el vam tenir que cedir que
ens van pressionar, deu fer a l’acabar l’estiu, perquè tots els pobles que tenien dos, els últims cinc
mesos passar-los a pobles que s’havien quedat sense o només havien anat sis mesos i tot i amb
això vam tenir un “rifi rafe” amb els del Consell. A veure els treballadors no són nostres, són del
Consell, aquesta és l’altra.
Sr. Miquel Amorós, el tema del SOC que comentes, feia anys que es feia la contractació, el que va
passar l’any 2019 a finals del 2018, no sé si ho van comentar en un Consell d’Alcaldes, em sembla,
es va dir que quan sortís la resolució d’aquestes places que donaven als ajuntaments, es van trobar
que altres consell comarcals demanaven molt personal, cada ajuntament demanava dos persones
per la brigada, una persona administrativa i normalment, casi tots els casos, es donaven tantes
places com es demanaven, llavors el Consell Comarcal que va dir, estem demanant només una
persona repartida durant un any a tots els municipis i anem a provar sort i llavors van demanar a
cada ajuntament que els alcaldes diguessin el que volien, nosaltres ens vam acollir al programa
aquest d’aturats i després havia un programa especial de dones, per llogar una dona, i no sé si és
sort o no ens van atorgar aquestes dues places, aquest any no sé si ha canviat o no.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ha canviat.
Sr. Miquel Amorós, no sé si el que va fer el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, ho van fer altres
consells i llavors...
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ha canviat, perquè els hi han retallat la dotació des del SOC, llavors el
criteri a seguir des del Consell, estic sempre parlant en boca del Consell, ha sigut aquest, també ho
desconec ara feia temps que estava desconnectat en aquest aspecte, es veu que hi ha molta gent
d’aquesta, també es van trobar alguns ajuntaments, que començaven un mes i després plegaven
perquè no podien treballar o perquè a l’ajuntament no feien la feina que havien de fer o perquè no
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Sra. Rosa Mª Buira, no es van enterar ni teòricament els que l’organitzaven.
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Sra. Nadir Castells, a mi m’han dit això que s’havia ficat a la rifa enganxines dels col·laboradors fent
propaganda, que ho havia dit aquest empresari, el de la revista, el que vau contractar com si
diguéssim, que per subsanar la gent que no va sortir al programa, primer se’ls hi va dir que
s’imprimiria un full a part i que es ficaria al programa per repartir per les cases, que s’imprimiria com
a part, dues parts diguéssim, després resulta que no, que a l’online sí, però els que no havien sortit
s’havia fet una rifa i en aquesta rifa, una cistella amb cel·lofana, hi havia les pegatines dels logos, a
la gent que hi havia per a que donés propaganda, a mi m’han explicat això, i jo li vaig dir d’aquesta
rifa no s’ha enterat ningú.

ACTES DE PLENS 2020

Alcalde, Sr. Ramon Consola, això són propostes molt surrealistes.

es portaven correctament, i va haver una remesa que va passar aquest problema, em consta que
ara que han arrancat el nou programa, sé que algun ajuntament té problemes, perquè m’han trucat
per a veure com estàvem nosaltres, jo de moment va bé, però inclús hi ha algun ajuntament que tal
com ha començat ha acabat, el criteri a seguir al Consell ha sigut els que van tenir gent d’un any
ara els hi toca de sis mesos i em sembla que d’un any només hi ha dos pobles, ara estic parlant de
memòria, pels imputs que s’han de pagar, pels volums de diners, perquè els que tenim sis mesos
han de pagar una quantitat i els que estan un any han de pagar una altra, però em sembla que
només hi ha dos o tres pobles que tenen un any, la resta tots són sis mesos.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, i vam demanar el mateix, si podia ser una dona també, o home, al
final ens van dir trieu si home o dona, vam triar dona, ens deixaven triar home o dona, i vam dir
dona i després que només podia ser sis mesos, aquesta va ser.
Sr. Miquel Amorós, però ha començat ja aquesta persona?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí ha començat.
Sr. Miquel Amorós, a u o principis de gener?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, escombra. També he de dir que la gent que hem tingut fins ara, que
van començar amb vosaltres, jo he de dir que s’han portat molt bé, la noia que ara acabarà la
Vanessa molt bé, el Manolo el temps que el vaig conèixer també molt bé, perfecte.
Sr. Miquel Amorós, jo recordo que al principi, als primers consells d’alcaldes, a les comissions o als
plens del Consell Comarcal, clar, molts alcaldes comentaven, érem al mes de febrer i uns deien a
mi ja m’han plegat, a mi ja no van venir mai, i nosaltres sempre ho dèiem, nosaltres de moment tot
bé.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, a conseqüència dels que teníeu dos durant un any, haguessin
d’entregar una part, que pel que es veu, hi ha un defecte de forma que s’haurà de subsanar, que
això ho va veure la Elena, perquè realment no s’estan fent bé les coses i té raó, al conveni no
plasma en el qual, perquè tu tens un compromís durant X temps, per tant, no tindries perquè, però
al final segons el Consell vam entrar en un conflicte i diuen que els treballadors són seus i realment
són seus.
Sr. Carles Palau, és el que t’anava a dir, perquè al conveni que es va aprovar que es pagaria tant al
Consell ara suposo que la factura serà menys.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí clar, hi haurà el retorn, se suposa.
Sr. Carles Palau, si perquè amb el Consell no sé sap mai.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, ara ho heu dit, amb el Consell no sé sap mai.
Sr. Miquel Amorós, jo estic d’acord que això ho gestiona el Consell, però també t’he de dir i una
mica per experiència que amb aquests temes dels plans d’ocupació en aquests que fan de
contractació de brigada o de personal per l’ajuntament o aquests programes que fan amb
empreses, jo crec que des de l’Ajuntament s’ha d’estar bastant a sobre amb el sentit que a vegades
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Sr. Miquel Amorós, la mateixa, però han atorgat una persona durant sis mesos.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, sí, la mateixa.

ACTES DE PLENS 2020

Sr. Miquel Amorós, però la petició que es va fer des d’aquí l’Ajuntament era de dos persones durant
un any cada persona.

no es fa la difusió que se n’hauria de fer, nosaltres per exemple, amb aquest programa que va
haver, vam repartir una carta a les cases, inclús a vegades si coneixes a algú que està a l’atur o
així, no costa res de dir.

Sr. Carles Palau, jo, per acabar amb aquest punt, està bé que hagueu fet difusió “boca-orella”, però
crec que en l’administració pública no es pot basar en el “boca-orella” perquè algú es pot sentir
perjudicat, llavors lo que si demanaria és que a les properes edicions és fes una difusió ja sigui
mitjançant una bustiada, mitjançant pregons o mitjançant la veu de l’Ajuntament perquè s’ha d’oferir
la possibilitat a qualsevol veí del poble de que es pugui apuntar a aquesta oferta, només això.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo fent un afegit al que tu has dit, i sent com estàs de conseller al
Consell Comarcal, jo crec que també hauries de fer una esmena de que clar es van precipitar, és a
dir, al principi no n’hi havia d’haver tan aviat, i quan ens diuen som-hi, ja casi estàvem al damunt,
vam tenir un marge de temps molt just, pel fet de dir fer una bustiada a tot el poble no sé si ens
hagués donat, vam tenir que anar a correcuita, m’explico, lo bo seria que el Consell Comarcal
tingués una previsió de temps i diguessin a partir d’aquí si que podríem saber, tirar-nos amb dos
mesos d’antelació i fer córrer les veus, també et dic que el SOC està canviat els criteris.
Sr. Miquel Amorós, així també al final, fer difusió a la gent que està en situació d’atur s’inscrigui al
SOC i faci la renovació de demandant d’ocupació, està bé no només fer-ho quan hi ha aquests
plans sinó d’anar recordant-ho, no sé de quina manera es podria fer difusió, però crec que hi ha
molta gent que no és conscient, és a dir, la gent va a l’Oficina de l’atur, demana i quan ja cobra la
quota mensual se n’oblida de que cada dos o tres mesos ha d’anar a fer la renovació de
demandant d’ocupació.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo crec que aquí hem de canviar els criteris, la persona que està a
l’atur, en teoria és ell el que ha de vetllar pel seu treball, s’ha de moure, ha de voltar, està bé que a
nivell de poble es faci difusió, pues mira ara sortiran aquests plans si esteu apuntats aneu-hi, això
està bé, la persona activa ha de ser la que està a l’atur, no ha d’haver l’administració que l’ha d’anar
espenyent en aquest sentit.
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Alcalde, Sr. Ramon Consola, nosaltres hem fet boca-orella, ha hagut gent que s’han anat a apuntar,
també et dic que els han cridat, sé que aquest any que el criteri ha sigut en sectors una mica
diguem amb necessitats especials i també em diuen que a partir d’un cert número de diners, la gent
ja no hi vol ni anar, és a dir, hi ha gent que està cobrant mil euros i quan els criden no hi volen anar,
és a dir ha, de ser gent que cobrin bastant pel davall, això és el que m’ha arribat a mi, també et dic
que abans aquests plans d’ocupació els gestionàvem els ajuntaments no anaven al Consell, aquí
havíem gestionat plans d’ocupació nosaltres i fèiem activitats inclús teníem una persona que estava
a l’alberg dels temporers i una altra vegada vam tenir un tècnic aquí a l’Ajuntament, amb plans
ocupacionals però després, amb bon o mal criteri, cadascú dirà. Els han passat als consells
comarcals, i són els consells els que ho gestionen, en aquest cas també ens van dir si volíem
tècnics o administratius o de carrer i nosaltres vam dir de carrer, clar això era clar que els volíem de
carrer, després és quan ens van dir si volíem home o dona i vam dir dona.
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Sr. Miquel Amorós, jo crec que és una cosa que s’ha de fer molta difusió i s’ha d’explicar bé, perquè
et trobes, clar que has de complir uns requisits que fa el Consell Comarcal que a vegades va a
ultima hora, arriba un moment que et diu, avui necessito aquestes, però clar hi ha uns tràmits, que
has d’estar inscrit al SOC, has de ser un demandant d’ocupació, la renovació és cada tres mesos,
vull dir que són coses molt estrictes i a vegades, a nosaltres ens va estar a punt de passar, que una
persona simplement perquè no l’havien pogut contactar per telèfon aquell dia, vam estar a punt de
perdre les persones.

ACTES DE PLENS 2020

Alcalde, Sr. Ramon Consola, això ho vam fer córrer, no per carta, però vam fer el boca-orella de
que, inclús et diré que va haver gent que es va anar a apuntar i alguns altres que em van dir que ja
estaven apuntats i no els han agafat.

Sr. Miquel Amorós, donar informació, no espenyent.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, la informació, aquí ja tenim una oficina de treball.
Sra. Àngel Utrilla, el problema es genera quan no cobren de l’atur i només són demandants
d’ocupació que cada tres mesos ho han de renovar i molta gent no ho fa, es pot fer per internet. Si
cobres de l’atur si que es va renovant, però quan deixen de cobrar.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, i si poden ser els del poble els que treballen al poble pues millor que
millor.
Sr. Carles Palau, amb això estem d’acord.
Sra. Rosa Mª Buira, en definitiva jo desconec bastant el tema, en definitiva de quants plans o de
quantes persones estem parlant, per exemple aquí al Pla d’Urgell que serien un per cada poble?
Alcalde, Sr. Ramon Consola, aquí serien setze, però hi ha tres pobles al complert, els altres a sis
mesos.
Sr. Carles Palau, i a part la gent que treballa al Consell.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, al Consell han contractat uns quants.
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Sr. Carles Palau, si això és cert que hi ha aquesta problemàtica, però una bona difusió sempre
ajuda a que s’apunti més gent i que puguis triar, com més gent apuntada hi ha més pots triar.

ACTES DE PLENS 2020

Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo pel que m’arriba és que molta gent que està cobrant mil euros no
volen anar a treballar en aquests programes i això dit pels del SOC.

Sra. Rosa Mª Buira, estem parlant de vint persones.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, ara els han retallat.
Sra. Rosa Mª Buira, per fer-me una idea.
Sr. Miquel Amorós, dels trenta poden ser quinze de Bell-lloc, pues bé.
Sra. Àngela Utrilla, o trenta.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, després si hi volen anar, aquesta és una altra.
Sr. Carles Palau, tornant a aquest escrit que van difondre fa unes setmanes i tornant al tema que ja
vam parlar al Ple passat o fa dos plens, vostès parlen que als balls hi ha un dèficit de 27.000 euros,
jo perdoni, però a mi els comptes no em surten, partint de la idea que amb els balls aquest any
s’han pogut gastar uns 12.000 euros d’aquí hauríem de restar el 50 ó el 60 % d’entrades, per tant
estaríem parlant d’una diferència d’uns 6.000 euros tirant llarg, llavors no sé, fins als 27.000 € que
és lo que es suma, amb aquest dèficit que vostès diuen que tenen els balls, no sé si m’ho poden
explicar.
Sr. Miquel Campàs, l’última vegada que hi vam parlar l’any passat vam dir, un exemple dels balls
del 2018 de quan es va iniciar, que no ho he mirat, hi va haver dèficit però la quantitat no la sé, però
el que si sé, és per exemple d’aquest any d’un ball concret, el dia 26 de desembre del 2018 que hi
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Sr. Carles Palau, jo diria que cap a trenta, mirant els números de l’any passat eren trenta.

va haver una recaptació sent la mateixa orquestra i la mateixa sala de 930 euros, aquest any ha
sigut de 630 euros, la mateixa orquestra que era la Banda Sonora i la mateixa sala, aquest dia
concret, no he mirat cap més dia.
Sr. Carles Palau, perquè parles del 2018, perquè hi éreu vosaltres, i al 2019 nosaltres, vosaltres
parleu que al 2019 la primera meitat de l’any hi havia 25.000 euros de dèficit.
Sr. Miquel Campàs, això no t’ho he mirat exactament, si que ho he mirat un dia exactament.

Sra. Rosa Mª Buira, jo no sé, si és el lloc correcte per discutir informacions de cartes perquè si ens
hem de posar a parlar de cartes en podem treure moltes.
Sr. Miquel Amorós, és una cosa que es va dir en un Ple.
Sra. Nadir Castells, ho vas dir tu Rosa.
Sr. Miquel Amorós, en un Ple, tu Rosa vas dir.
Sra. Rosa Mª Buira, d’informació de cartes també hi ha algunes que són costoses de creure.
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Sr. Miquel Amorós, jo vull dir una cosa, quan es publica una cosa en una carta i es diu que hi ha un
dèficit de 27.000 euros, jo crec que els números s’han de tenir una mica clars, no al detall però una
mica clars, no potser que als balls d’un any ens gasten 12 ó 14 mil euros i aquí posem que tenim un
dèficit de 27.000 euros pel tema dels balls, és a dir, o ens expliqueu que aquí s’inclou balls i s’inclou
altres coses, o ens expliqueu que els ingressos no s’han comptabilitzat o sinó no ho entenc; no
entenc que aquí posi 27.000 euros i els balls d’un any ens compta 14.000 euros.

ACTES DE PLENS 2020

Alcalde, Sr. Ramon Consola, això és fàcil, només cal que mireu els números.

Sra. Nadir Castells, parlem del que vas dir aquí.

Sra. Rosa Mª Buira, sí, perdó.
Sr. Miquel Amorós, en un Ple Rosa.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, això ho diré jo si convé.
Sr. Carles Palau, disculpa.
Sr. Miquel Amorós, estem discutint una cosa que es va dir en un Ple, en un Ple tu Rosa vam parlar
del dèficit, quan justificaven el tema del IBI vas dir que hi havia diverses taxes que estàvem en
dèficit i vas dir que als balls hi havia un dèficit de no sé si eren 25 ó 27 mil euros, nosaltres en
aquell moment no teníem les dades i vam dir ens sembla estrany pel que t’estem dient perquè el
ball costa 12 ó 14 mil euros anuals, i en aquell moment t’ho vam dir, i un altre dia en un altre Ple, al
Ple del desembre ho vam tornar a parlar, i llavors el Miquel, que a més aquí tenim l’acta, no sé si va
ser la Rosa o el Miquel que van dir, que de mitja dels balls del diumenge hi havia un dèficit de
25.000 euros, el Miquel va dir que ell, balls no va dir, tu Rosa vas dir que eren balls i festes i
després el Campàs va dir ho puc mirar al Ple però si vaig dir 25.000 euros em vaig equivocar i
llavors ho posem en una carta, al final és una cosa que s’ha parlat en un Ple; i crec o que els
números que teniu vosaltres veieu altres coses i ho podeu explicar o aquests números no estan
clars.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, és tan fàcil com els pots mirar tu, els números del 18.
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Sr. Carles Palau, Rosa, aquest no és el teu torn de paraula, el té el Miquel.

Sr. Miquel Amorós, els estic mirant, per això no hem quadren amb els vostres, i que m’expliqueu de
on surten aquests 27.000 euros de dèficit al 2019.
Sra. Rosa Mª Buira, potser que compartim els números que teniu vosaltres amb els que tenim
nosaltres.
Sr. Carles Palau, per això us ho demanem.

Sra. Rosa Mª Buira, jo també entenc que a les cartes que hi publiqueu vosaltres també s’haurien de
constatar segons quines informacions que hi ha que no corresponen a la nostra realitat.
Sr. Miquel Amorós, pregunta’ns el que convingui Rosa.
Sra. Nadir Castells, una pregunta, llavors quan vas dir per primer cop que hi havia aquest dèficit en
que et basaves?
Sra. Rosa Mª Buira, dels números que nosaltres vam fer.
Sra. Nadir Castells, del ball dels diumenge, hi havia aquest dèficit, només d’això.
Sra. Rosa Mª Buira, vam dir que hi havia una sèrie de dèficits, com vam dir dels balls i d’altres
festes i d’altres actuacions que referenciaven als balls.

Número: 2020-0001 Data: 25/02/2020

Sr. Miquel Amorós, entenc que si publiqueu una carta d’una cosa que hi ha un dèficit de 27.000
euros entenc que els números els teniu clars.

ACTES DE PLENS 2020

Sra. Rosa Mª Buira, de moment no els tenim aquí.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, les festes majors també són balls.

Sr. Miquel Amorós, però aquí no es pot barrejar els balls de la festa major amb els balls que cobres
entrada, si els barregem al 2018 també els barregem al 2015. La meva pregunta era quin eren els
vostres números o en que us basàveu per dir que hi havia un dèficit de 27.000 euros.
Sr. Miquel Campàs, ara no ho tenim aquí.
Sr. Miquel Amorós, ja us ho demanarem.
Sr. Carles Palau, ens ho van negar, els hi vam demanar per escrit i no ens ho volen donar.
Sra. Rosa Mª Buira, no és que no els ho vulguem donar, vam quedar que eren documents de treball
que s’utilitzen per fer els pressupostos, vam dir això, la resposta va ser aquesta.
Sr. Carles Palau, vam demanar dos coses, aquests que dius tu i els altres els de les taxes i la
resposta de les taxes va ser que nosaltres ja teníem la informació que ja sabíem els números, però
els nostres números no quadren amb els vostres, vosaltres parleu del 2015 i del 2019 i volem
veure-ho.
Sr. Miquel Amorós, el que està clar és que si voleu debatre de qualsevol cosa, nosaltres almenys
els números que publiquem els tenim clars, poden ser encertats o poden no ser-ho, són els
documents que traiem dels números de l’Ajuntament, però els podem discutir igual que vosaltres
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Sra. Nadir Castells, jo tenia entens que això era dels balls dels diumenges, per això pregunto, jo ho
havia entès d’aquesta manera.

podeu discutir els vostres, però si publiquem que hi ha 27.000 euros de dèficit en balls, crec que
estic amb el meu dret de preguntar-vos d’on surten aquests 27.000 euros de dèficit, perquè igual se
m’escapa alguna cosa i també en fem tots els dies de la setmana de balls i no ho sabia jo.
Sra. Rosa Mª Buira, podria ser.

Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo només voldria fer una petició que esperem que el partit socialista o
l’equip del govern no demani que Puigdemont perdi la immunitat.
Sr. Carles Palau, de moment el president Sànchez l’ha reconegut com a president de la Generalitat.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, jo estic parlant del Puigdemont.
Sr. Carles Palau, ah, del Puigdemont, perdó.
Alcalde, Sr. Ramon Consola, estic parlant del Puigdemont no estic parlant del Torra, penso que
pobre home, ja té el recorregut marcat, lamentablement pels jutges.

Número: 2020-0001 Data: 25/02/2020

Jo no tinc cap més comentari, per acabar tenir un record pels presos polítics i pels exiliats, aquesta
setmana sembla que tenim bones noticies, tot i que són drets, com és que el president Puigdemont
i el conseller Toni Comín han pogut prendre possessió del seu escó com eurodiputats, això és una
cosa que hem d’estar contents tot i que no és el final del camí sinó que és una etapa més d’aquesta
lluita constant contra l’opressió que ens està sometent l’estat espanyol, i llavors s’ha de tenir
present aquest record tant pels presos i preses i exiliats i exiliades. També avui podem estar
contents, dins del que cap, perquè aquesta tarda ha sortit de permís de 48 hores en Jordi Cuixart i
això és una bona noticia, almenys per ell i per la seva família. Res més per part meva, gràcies.
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Sr. Carles Palau, no, perquè sinó redueixes aquí la festa major, s’ha gastat més aquest any en festa
major, i d’aquí deu venir el tema.

Vist i plau
L’Alcalde
Ramon Consola Palau

Secretària interventora
Elena Bergés Martín

(document signat electrònicament)
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I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió, essent les vint-i-dues
hores i trenta-un minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe.

