
06/17  -  ACTA  DEL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT  DE  BELL-LLOC  D’URGELL  SESSIÓ  
EXTRAORDINÀRIA DEL 20 de juliol de 2017

Identificació de la sessió

Núm.: 6/2017 
Caràcter: Extraordinària 
Data: dijous, 20 de juliol de 2017.
Horari: de les 22:00 a les 23:05 hores 
Lloc: Sala de Plens

A la  Sala  de Plens  de la  Casa Consistorial  de l’Ajuntament  de Bell-lloc d’Urgell,  essent  les  
vint-i-dues hores del dia 20 de juliol de 2017, es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit 
es relacionen, sota la presidència del  Sr. Alcalde, Carles Palau i Boté, per celebrar la sessió 
extraordinària del Ple de la Corporació. 

Assistència i quòrum 

Assistents: 
Carles Palau Boté Alcalde, BM-AM
Rosa Mª Romà Navarro 1a Tinent d’Alcalde, BM-AM
David Folguera Casas 2n Tinent d’Alcalde, BM-AM 
Miquel Amorós Folguera Regidor, BM-AM 
Nadir Castells Gené Regidora, BM-AM
Ramon Cònsola Palau Regidor, CDC
Miquel Campas Pla Regidor, CDC
Montserrat Segura Basela Regidora, CDC
Jaume Amorós Bonet Regidor, CDC
Rosa Mª Buira Castell Regidora, CDC
Antonio Rispa Fàbrega Regidor, PPC 

Actua com a Secretària Interventora la Sra. Elena Bergés Martín 

Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que assisteixen 
onze dels regidors que formen part d’aquest Ple, acomplint-se el previst en els art. 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 corporacions.

A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts següents: 

Ordre del dia 

1r. Plantejament de qüestió de confiança vinculada a l’aprovació del pressupost de l’Ajuntament 
de  Bell-lloc  d’Urgell  per  a  l’exercici  2017,  que  figurava  a  la  proposta  d’acord  sotmesa  a 
consideració del Ple del dia 22 de juny de 2017.
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Desenvolupament de la sessió 

Primer.- PLANTEJAMENT DE LA QÜESTIÓ DE CONFIANÇA VINCULADA A L’APROVACIÓ 
DEL PRESSUPOST  DE L’AJUNTAMENT  DE BELL-LLOC D’URGELL PER A L’EXERCICI 
2017 

Atès que amb data 22 de juny de 2017 va ser sotmès a la consideració del Ple l'assumpte relatiu  
a l’aprovació del pressupost de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per a l’exercici 2017 sense que 
obtingués la majoria necessària per a la seva aprovació.

Atès que en data 14 de juliol de 2017, l'Alcalde-President de la Corporació, va presentar moció  
de confiança vinculada a l'aprovació de l'assumpte esmentat. 

Atès l'Informe de Secretaria Intervenció emès en data 17 de juliol de 2017. 

Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa l'article 197 bis de la Llei Orgànica del 
Règim Electoral General, aquesta Alcaldia presenta la següent proposta d’ACORD: 

Únic.-  Plantejament  de  qüestió  de  confiança  vinculada  a  l’aprovació  del  pressupost  de 
l’Ajuntament  de  Bell-lloc  d’Urgell  per  a  l’exercici  2017,  que  figuraven  a  la  proposta  d’acord 
sotmesa a consideració del Ple del dia 22 de juny de 2017. 

“Atès els articles 168 i 169 del Real Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 18, 19, 20 i 21 del Reial Decret 500/90, de 
20 d'abril, així com la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i  Sostenibilitat 
Financera,  una vegada complerts els requisits legals  amb la realització dels documents necessaris i 
els informes preceptius de Secretaria Intervenció de data 9 de juny de 2017. 

Per part d'aquesta Alcaldia es presenta al Ple de la Corporació, el Pressupost per a l'exercici  2017, 
amb la Plantilla de personal funcionari i laboral de la Corporació, les bases d'execució i l’annex 
d’inversions. 

De conformitat amb l’article 22.2.e) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General, l’Annex d’inversions i Plantilla de Personal de 
la Corporació de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell junt amb les Bases d’execució per a l'exercici de 
l’any  2017,  amb  efectes  del  dia  1  de  gener  de  2017,  deixant  sense  cap  efecte  la  pròrroga 
pressupostària de l’exercici 2015, el resum del qual és el següent:

Estat de Despeses

Capítol Descripció Import Consolidat

1  DESPESES DE PERSONAL 613.026,23

2  DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 996.263,44
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3  DESPESES FINANCERS 2.000,00

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 12.600,00

5  FONS  DE  CONTINGÈNCIA  I  ALTRES 
IMPREVISTS

10.000,00

6  INVERSIONS REALS 56.671,02

7  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00

8  ACTIUS FINANCERS 0,00

9  PASSIUS FINANCERS 0,00

Total Pressupost 1.690.560,69

Estat d'Ingressos

Capítol Descripció Import Consolidat

1  IMPOSTOS DIRECTES 641.860,00

2  IMPOSTOS INDIRECTES 50.000,00

3  TAXES,  PREUS  PÚBLICOS  I  ALTRES 
INGRESSOS

409.496,60

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 586.404,09

5  INGRESSOS PATRIMONIALS 2.800,00

6  ENAJENACION D'INVERSIONS REALS 0,00

7  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00

8  ACTIUS FINANCERS 0,00

9  PASSIUS FINANCERS 0,00

Total Pressupost 1.690.560,69

SEGON.- Anul·lar la modificació pressupostària número 1/2017 i 2/2017 de transferències de crèdit 
aprovades per Decret d’Alcaldia núm. 2017-0022 de data 3 de febrer de 2017 i 2017-0116 de data 
19 de maig de 2017, respectivament, per trobar-se incloses en els crèdits inicials del pressupost. 

TERCER.-  Sotmetre  el  Pressupost  General  a  informació  pública  per  període de quinze  dies 
hàbils, previ anunci  en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual els interessats podran 
presentar les reclamacions que estimin oportunes davant el Ple, el qual disposarà d'un mes per a 
resoldre-les. 

Transcorregut aquest termini sense que s'haguessin presentat reclamacions; sempre i quan no 
es  presentin  reclamacions  que  resultin  admissibles,  s'entendrà  definitivament  aprovat  i  es 
publicarà resumit per capítols en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor el primer dia a 
l'endemà a la seva publicació.” 

Intervencions

Sr.  Carles Palau,  Alcalde,  com que és  una qüestió de confiança i  la  plantejo jo al  ple,  avui 
canviarem l’ordre de les intervencions, i intervindré jo primer, i després us donaré la paraula a 
cadascun dels grups.
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Avui fa poc més de 25 mesos que vaig ser escollit Alcalde amb l’únic suport dels membres del  
Grup Municipal de Bell-lloc es Mou. Des del primer moment em vaig posar al servei del poble i de 
la resta de grups municipals per a treballar conjuntament amb l’objectiu de millorar. De fet en el 
meu primer discurs vaig dir:

“...Un dels punts de la nostra declaració d’intencions parla de buscar el  consens,  el  resultat  
d’aquestes  eleccions  obliga  a  totes  les  forces  polítiques  presents  en  aquest  Ajuntament  a  
treballar juntes en benefici del poble de Bell-lloc. Es per això que en els propers dies tornaré a  
posar-me en contacte amb la resta de grups amb la finalitat de trobar una fórmula que ens  
permeti dur a terme un gran pacte de governabilitat ambiciós i generós on deixem de banda els  
partidismes i personalismes i puguem treballar plegats per un futur plural del nostre poble.”

Malauradament aquesta entesa no va ser possible, la nostra proposta no va satisfer al grup de 
CDC i aquest mateix grup no va presentar cap proposta de pacte.

Des del primer dia l’estratègia marcada per la resta de grups municipals no ha coincidit amb la de 
l’equip de govern, alguns exemples són:

 Se’ls ha convocat a les reunions prèvies a la convocatòria dels Plens per explicar-los-hi 
l’ordre del dia. En alguns casos, quan ho han demanant, s’ha tret un punt de l’ordre del 
dia per  a que tinguessin més temps per  estudiar-lo i  poder prendre una postura. En 
algunes  reunions  no  s’han  presentat  i  en  d’altres  la  seva  resposta  ha  estat  “ja  en 
parlarem al Ple”

 Van obligar a modificar les funcions de la Junta de Govern per què no els hi agradava 
com l’havia pensat. En cas contrari no l’haguessin aprovat.

 En un primer moment van manifestar el seu desacord amb el sistema de gravacions dels 
Plens  que  té  com objectiu  fer  l’Ajuntament  més  transparent  i  accessible  als  veïns  i  
veïnes.

 Des del primer Ple han posat en entredit la redacció de les actes i no han aportat mai cap 
prova que recolzi les seves insinuacions de manipulació. Quan se’ls hi entregaven amb 
mesos d’antelació no van fer  mai  cap al·legació significativa.  Tan sols es negaven a 
aprovar-les. Molt correcta aquesta actitud quan en la seva època de govern només feien 
resums dels Plens.

 Van imposar una rebaixa d’impostos sense negociar, nosaltres no hi estàvem en contra 
però la consideràvem excessiva i ens hagués agradat de parlar-ne abans de portar-la al 
Ple.

 Van votar  en  contra  del  pressupost  de  l’any  2016  tot  i  ser  convidats  a  la  taula  de 
negociació per elaborar un pressupost de consens. No els hi va agradar la forma en que 
es va plantejar el procés.

 No van voler participar en la redacció del Pla Local de Joventut.

 No han permès que l’arxiu municipal estigui cuidat per professionals i en unes condicions 
òptimes de conservació.
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 Van posar objeccions a l’aprovació de la moció de la memòria històrica.

 No van voler participar en la redacció de l’ordenança de participació ciutadana i a més a 
més no l’han volgut aprovar ja que CDC va donar suport  a l’argumentació esgrimida pel  
representant del PP que va ser:

o  “  ...  a  més a  més jo  considero  que  es  una  cosa  molt  superficial,  lo  de  la  
participació ciutadana, més aviat pot portar algun problema, perquè segons el  
que  diu,  tot  el  poble  te  dret  a  dir  jo  vull  fer  això,  jo  vull  fer  allò,  una sèrie  
d’històries, i ens han votat a l’ajuntament per a defensar el poble, però no hauria  
de decidir el poble el que es fa, jo votaré en contra.”

 Ni els agrada la participació ciutadana ni els agrada la transparència que aquest equip de 
govern té com a pilar fonamental del seu mandat. En el temps que portem ja hem rebut 
dos premis de la UAB per ser el municipi de menys de 5.000 habitants més transparent  
de la demarcació de Lleida. Això no depèn de que la llei t’obligui a ser transparent, això 
depèn de la voluntat política de ser-ho.

 No han volgut aprovar el pressupost de l’any 2017 amb l’argument de :” ...treballeu millor 
amb el  nostre  pressupost  prorrogat  que  amb el  vostre...”   Gran  argument  tenint  en 
compte que aquest  equip  de govern no ha pogut  aprovar  cap pressupost  en els  25 
mesos que portem treballant pel poble.

 
Aquest són tan sols alguns exemples dels punts de desencontre entre l’equip de govern i la resta  
de grups municipals. 

Com a estratègia política de desgast heu treballat molt bé conjuntament ja que segurament el  
que buscàveu era que arribéssim a la situació d’avui, però sincerament no crec que això hagi 
beneficiat gaire al poble.

La premissa del grup municipal de Bell-lloc es Mou ha estat sempre la de permetre la participació 
de tots els grups municipals en la gestió de l’Ajuntament. Hem sigut conscients des del primer dia  
que no disposàvem d’una majoria suficient com per imposar una sola visió del que ha de ser el  
poble de Bell-lloc.  És més, la nostra manera de ser  ens hagués obligat  a permetre aquesta 
participació encara que haguéssim tingut la majoria suficient.

Hem convocat als diferents grups municipals a reunions per parlar de molts assumptes i intentar  
arribar a un consens. A moltes d’elles no han volgut assistir-hi, a altres tan sols han fet això,  
assistir-hi i no fer cap aportació limitant-se a respondre que ja ho parlaríem al Ple. A les poques  
que han vingut amb ganes de negociar primer de tot han volgut imposar unes condicions sense 
les quals no es volien asseure a la taula, les vam acceptar en el cas del conveni de l’INCASOL 
(tot i que ells van ser els primers amb trencar els acords) però no les hem pogut acceptar en el  
cas dels pressupostos del 2017 per la senzilla raó que es volia utilitzar a l’Ajuntament per una 
revenja personal  contra un veí  de Bell-lloc,  repeteixo utilitzar  a l’Ajuntament  per  una revenja 
personal contra un veí de Bell-lloc.

El cap de grup municipal de CDC sempre ens recorda que ell respecta la seva paraula. També 
ens diu que la seva memòria li impedeix recordar tot el que s’ha dit en els Plens passats dos o 
tres mesos. Aquesta deu ser la raó de que no es recordi del document que ens va obligar a 
signar per poder tirar endavant el  conveni de l’INCASOL i que tan CDC com PP van ser els 
primers a trencar. A mes a mes d’altres incompliments de la paraula donada.
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La voluntat per part del grup municipal de Bell-lloc es Mou d’arribar a acords ha estat sempre 
present des del primer dia de legislatura però aquesta no ha estat corresposta. Sempre se’ns 
dona el missatge que la gestió és responsabilitat de l’equip de govern, però també es repeteix 
constantment que l’aritmètica no ens acompanya i que s’ha de complir el seu “full de ruta”.

Doncs bé, el  grup Municipal de Bell-lloc es Mou i jo mateix, creiem que el  poble de Bell-lloc  
d’Urgell no ha de patir més aquesta situació de bloqueig i per això he decidit presentar aquesta 
Qüestió de Confiança. Això representa que puc perdre l’alcaldia i que serà un altre el què executi  
el seu projecte de poble? Doncs sí, es cert, això pot passar. Però prefereixo perdre “la cadira” 
com en diuen alguns, a que el poble continuï patint aquesta situació de bloqueig constant.

Em presento avui aquí sabedor que no superaré aquesta qüestió de confiança, un altre resultat 
em sorprendria la veritat. Però tot i això permeteu-me que expliqui el pressupost que també està 
avui en joc.

Les principals novetats són per una banda la disminució d’ingressos provocada per la rebaixa de 
l’IBI,  IVTM  imposada  pels  grups  de  CDC  i  PP  per  un  valor  de  219.000€  i,  per  l’altra, 
l’augment de despesa del capítol 2 de despeses generals en més de 73.000€.

Per què hem decidit dedicar més diners al capítol de despeses generals? doncs per què creiem, i  
així  ho vam dir  en campanya electoral,  que el  que necessita  ara aquest  poble no són més 
inversions  d’equipaments  nous  sinó  mantenir  els  que  ja  tenim  per  millorar-les.  Per  això 
augmentem la despesa en:

 manteniment de camins, que mínim que dedicar un 20% del que es recapta d’IBI rústic 
al manteniment i millora de la xarxa de camins locals. Això representa passar d d’un 
pressupost de 3.000€ a 20.000€.

 Manteniment de carrers, un augment de 8.500€ a 12.000€. L’estat d’algunes voreres i 
carrers,  i  la  necessitat  de fer  obres  per  qüestions  de mobilitat  fan necessari  aquest 
augment.

 Parcs  i  jardins, dels  15.000€ pressupostats  al  2015 als  25.000€ per  aquest  2017. 
Aquest augment es justifica majoritàriament per la incorporació en aquest capítol de les 
factures del servei que ens ofereix Aspros i per una actualització de les condicions del 
mateix.

 Material consultori mèdic, una partida de 5.000€ finançada en part per la Diputació.

 Creació de les partides de medi  ambient i  de participació  amb 2.000€ i  1.000€ 
respectivament.

 Cultura  hem augmentat  en 3.000€ la partida destinada a cultura  per  poder  dedicar 
diners a aturar la degradació de l’arxiu municipal.

 Neteja edificis,  s’ha augmentat la partida en 9.000€ per donar cabuda a les millores 
establertes des de fa dos anys i previstes en el nou contracte que es licitarà a la tardor 
com són l’augment de les hores de neteja a l’escola, a la Costereta, etc.
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 Convenis amb el Consell comarcal, aquestes partides s’han augmentat amb 43.000€ 
ja que s’han ajustat a la realitat del que ens costa la gestió dels residus i s’ha inclòs la 
partida prevista per fer front al conveni del centre de distribució d’aliments.

 Subvencions a entitats,  s’ha establert  un sistema per a que totes les associacions 
puguin tenir accés a subvencions. Hem pogut disminuir la quantitat que es destinava a 
aquesta partida gràcies a la renovació i millora del patrocini que l’empresa VERI fa dels 
clubs esportius de Bell-lloc.

Això pel  que fa a les previsions de despeses generals,  en l’apartat  d’inversions la part més 
important  de  33.000€  està  destinada  a  carrers  i  places.  Aquesta  partida  s’ha  de  veure 
incrementada amb el  romanent de tresoreria que s’incorporarà a la tardor si s’aprova aquest  
pressupost i la modificació prevista. Què volem fer si el poble està d’acord?:

 Fer  dos  passos  de  vianants  a  la  carretera  N-II  per  augmentar-ne  la  seguretat.  La 
Generalitat ja ens ha donat autorització per fer aquesta actuació.

 Arranjament de la baixada del carrer de les escoles. Aprofitant que s’ha d’urbanitzar el  
carrer Antoni Bellet està previst arranjar aquest tros de carrer per dotar-lo de vorera i 
garantir la seguretat de les persones quan accedeixen a l’escola i a la zona esportiva.

 Arranjar la Plaça Major.

 Arranjament de camins i carrers.

 Amb l’ajut  de  90.000€ del  Pla  extraordinari  de la  Diputació  tenim previst  encarar  la  
primera fase de la reforma de les piscines municipals.

 Dins del Pla de camins de la Generalitat estem a l’espera de rebre una subvenció de 
50.000€ per asfaltar el camí de “Pelagalls” fins a “Cal Meliton”.

 Dins del Pla de l’IDAE tenim previst desenvolupar la 4a fase de l’enllumenat públic i la 
substitució de les bombetes de sodi per leds i disminuir així la factura elèctrica.

 A dins d’aquest Pla també demanarem que ens financin la substitució del sostre de La 
Cultural per un altre d’aïllat que millori la climatització i disminueixi el consum.

Aquestes són les principals actuacions que tenim previstes tot i la  rebaixa de 200.000€ en els 
ingressos. Ja sé que em direu que les inversions es poden fer igualment amb el  pressupost 
prorrogat. Per això us vam demanar que negociéssim el pressupost, per incloure-hi les vostres 
aportacions, les dels tres grups. El problema sorgeix quan us tanqueu en banda i no us voleu ni  
asseure a negociar.

En aquests 25 mesos de govern hem fet força coses. N’hi ha que les hem canviat, altres que no i  
altres que les hem potenciat. N’hi ha que no es veuen com són la modernització interna que ha 
sofert  l’Ajuntament.  S’ha  millorat  en  eficàcia  i  eficiència  administrativa  gràcies  a  l’esforç  i  la 
voluntat de l’equip de govern i de la implicació del personal. S’ha millorat en seguretat jurídica i  
tècnica. Hem modernitzat i agilitzat procediments, el que ha comportat de retruc estalvi de temps 
i diners.
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Hem retallat despeses i distribuït aquests diners a reforçar altres partides. Ja sé que això es basa 
en prioritzar uns aspectes sobre els altres, però ens hagués agradat que aquestes prioritats les 
haguéssim pactat entre tots.

Per acabar nomes dir que jo em vaig presentar com alcalde per poder tirar endavant un projecte 
nou, regenerador i engrescador, l’aritmètica electoral ens ha dut a la situació actual de no tenir  
una majoria clara per poder treballar amb comoditat. Raó de més per intensificar els esforços per 
trobar punts d’acord i de consens per la gestió del municipi. Això no ha estat possible. 

La Qüestió de confiança lligada a l’aprovació del pressupost és la única sortida viable que ens  
queda per poder tirar endavant. La decisió és del Ple.

Antonio vols comentar alguna cosa?

Sr. Antonio Rispa, jo vull comentar que l’equip de govern, per a mi no fa les coses ben fetes, de  
moment avui fem un ple que no calia, ens costarà 1.500 € i ho pagarà el poble. Perquè per 
aprovar els pressupostos segons es diu aquí, la segona vegada que es prorroguen, l’equip de 
govern els pot aprovar, i no es vol mullar, potser dirà que es per transparència, però quan vol 
aprova les coses l’equip de govern,  els pressupostos els podeu aprovar completament  igual, 
sense nosaltres, els podeu aprovar amb l’equip de govern, això es un cosa.

Després la qüestió de confiança, jo no li dono, perquè no m’ha demostrat que la tingui, perquè  
vostè quan va començar va dir, va estar conforme, amb lo que cobraria, en paper, cobrarem això,  
al cap dels mesos ens donem compte que està cobrant molt més i a més a més dues pagues, i li 
vam dir i vostè va dir que no era veritat, i vam trobar el mateix paper que vostè va escriure i  
òndia, doncs si.

Aleshores confiança no massa, després jo em sento una mica decebut per un motiu, perquè crec 
que el meu vot més aviat l’hauríeu de mimar i només em foteu punyalades, la primera vegada, jo 
soc apolític, encara que sigui d’un partit, jo miro pel poble i al poble no s’ha de ser polític, quan 
vaig votar a favor de l’Agència Catalana, el primer que van fer va ser una piulada davant de la 
seu del partit; en un altre ple a favor del Referèndum i jo al Sr. Regidor Folguera li vaig dir, home  
jo com a català potser ho faria, però mirant al partit votaré que no; i després resulta que em poso 
al  partit  i  fica  el  Regidor  del  PP de  Bell-lloc  d’Urgell,  vota  en  contra  del  Referèndum  per 
represàlies, represàlies al partit, a mi el partit no em reprimeix res. 

Després a l’Ajuntament de Bell-lloc hi ha coses que no valen ni cinc i els molesta a molta gent,  
vaig tenir que anar a Mollerussa a fer una fotocòpia compulsada, donen un servei, hem d’anar a 
Sidamon a Mollerussa, jo no se si es que hi ha unes altres lleis a Mollerussa o unes altres lleis a 
Sidamon, però s’haurien de donar facilitats al poble, per lo tant no a favor d’aquesta moció, com 
que els pressupostos els podeu aprovar igual, votaré en contra.

Sr. Carles Palau, molt be gràcies. Grup de Convergència voleu dir alguna cosa?

Sra.  Rosa Buira,  començaré dient  que el  senyor  Alcalde ha donat la seva versió dels fets  i  
nosaltres com a grup de Convergència lògicament donarem la nostra, veureu que s’assemblen 
poc i coincideixen en pocs punts, però per nosaltres és la realitat que hem viscut dia a dia.

Per començar ja hi tornem, tornem a jugar amb les cartes marcades, avui senyor alcalde.

Avui ens ha organitzat aquesta gran representació teatral, amb repercussió mediàtica inclosa, i a 
l’oposició no ens ha repartit el guió.
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Segurament devia tenir por que li prenguessin el paper del ploramiques, que té tan ben assajat i  
que a més a més volia demostrar que el sap fer perfectament.

O potser és una qüestió d’estratègia, que d’això el seu equip també en sap molt.

Per estratègia van decidir formar una única candidatura que tenia com a objectiu fer fora de 
l’alcaldia al Cònsola i als seus amics.

La  condició  estratègia  era  que  tots  l’havien  de  votar  a  vostè,  socialistes,  esquerra,  
independentistes, enfadats amb el Cònsola i que a més a més anirien a trucar a les portes que 
els faltava per explicar el que convingués i ajudar a decidir el vot.

L’estratègia  va  funcionar,  vostès  van  guanyar  per  26  vots,  sabem que  li  grada  molt  que  li  
recordem i nosaltres, això crec que no estava pensat dins l’estratègia, nosaltres vam decidir que 
vostès tinguessin l’alcaldia.

També se que li hem recordat moltes vegades; però li ho direm sempre, sempre que convingui  
perquè és la veritat i les veritats es poden recordar sempre i no és il·legal.

Aquesta va ser  la  mostra  de confiança  i  de compromís que nosaltres  li  vam oferir.  Donar-li  
l’alcaldia perquè eren la força més votada.

Li vam donar l’alcaldia malgrat que a la primera reunió, no vam veure res del que el senyor 
alcalde ens ha explicat de mà entesa, de diàleg, absolutament res de tot aquest panorama idíl·lic 
que ens ha explicat, tot al contrari, la primera paraula va ser que l’alcaldia era innegociable, que  
les regidories eren seves i que dels pressupostos ja se’n parlaria més endavant. Tot i que algun 
regidor del seu equip va intentar mediar en aquesta negociació no van veure res del que ens ha 
dit i avui ens ha deixat a tots sorpresos, amb el seu discurs i amb el que l’objectiu és el benestar 
del poble, realment no ho estem entenent.

Realment  aquell  primer dia ja ens  va quedar clar  el  tarannà autoritari,  prepotent,  impositiu i  
mancat totalment de voluntat negociadora que s’ha mantingut al llarg d’aquests 2 anys, res a 
veure amb el que vostè ens acaba de dir, senyor alcalde, nosaltres no hi érem en aquesta reunió 
que vostè ens ha explicat.

És va oblidar d’un petit detall, que si ha fet referència, que les matemàtiques són tossudes i no  
fallen.

Aquesta ha estat la força oculta, que vostè sembla que té previst, que estant buscant, el sis és 
més gran que el cinc, a les votacions guanya el número més gran, a l’Ajuntament les decisions 
importants s’han de votar.

I això és el que hem fet durant 2 anys votar, votar que sí a moltes de les seves propostes; el  
senyor alcalde s’ha pres la molèstia de repassar totes les propostes que hem votat  que no, 
lògicament, hem votat que no, però també hem votat que sí a moltes coses.

Fem un repàs en els plens del 2017, que portem cinc fins l’actual. S’han presentat 14 punts a  
votació,  d’aquests 14 punts, a 8 hem votat que sí, 1 ens hem abstingut i 5 hem votat que no.

A diferència de vostès, es han votat que no, a les 4 propostes que nosaltres hem fet com a grup, 
inclosa la moció que donava suport a la nostra innocència. No tots van votar que no a aquesta 
moció, altres si que van votar que no.
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No tenim cap pacte secret amb el PP, el nostre pacte és molt clar i evident, l’Antonio igual que 
nosaltres s’estima el seu poble i és molt fàcil posar-se d’acord en quant a les propostes, al nostre 
criteri beneficien a la gent del nostre poble.

Però permeti que li digui, ja li ha insinuat l’Antonio, aquí si que penso que l’equip de govern, ha  
errat  en l’estratègia,  el  pacte secret  amb el  PP l’haurien de tenir  vostès,  en lloc de sempre 
ridiculitzar-lo davant del  seu partit  i  fins i  tot  als mitjans públics. Aquesta és un mostra, ben 
evident, de la seva poca habilitat negociadora, tot i la gran exposició que ha fet el senyor alcalde.

Senyor  alcalde,  vostè ens ha mentit,  i  ens  ha intentat  enganyar  sempre,  com li  ha recordat 
l’Antonio, des del primer dia ens ha acusat de xantatgistes quan hem vingut a negociar.

Sí  que  ens  hem assentat  a  negociar  els  pressupostos,  vostès  no  van  voler  ni  llegir  ni  les  
propostes que demanaven, dues coses totalment normals, la modificació del POUM i l’auditoria 
entre altres, l’auditoria es tractava de netejar el nom del poble i dels regidors implicats, sobre 
aquestes peticions és el que s’havia de començar a treballar, a totes les negociacions es fa així. 
Uns donen una cosa i uns altres afegeixen unes altres i arriba un punt que es fiquen d’acord.

Els seus amics d’Esquerra Republicana de Catalunya mai els van tractar de xantatgistes quan 
van fer les propostes que van fer al govern del Sr. Mas per aprovar els pressupostos i així molts 
altres governs municipals.

La negociació política de vegades és dura i difícil però si hi ha voluntat i habilitat negociadora,  
sempre s’arriba a un acord. Aquí el senyor alcalde ens ha pintat que ells tenen tota la voluntat 
negociadora, doncs haurà fallat l’habilitat negociadora, perquè realment nosaltres no hem rebut 
aquesta voluntat, lògicament no hem arribat a cap acord.

Potser si alguna vegada s’hagués utilitzat realment aquesta voluntat i un grau d’humilitat alhora 
de seure a la taula no estaríem en aquesta moments aquí.

No han de dir més de mentides, no diguin que no han fet res per culpa nostra. El que haurien de  
dir és que no han fet res perquè no tenien res per fer.

Després de l’estratègia que vostès si  que l’han aplicat  molt  adequadament,  toca executar  el 
projecte que es porta.

Vostès no poden aplicar cap de projecte, perquè no en tenien.

El seu programa estava ple d’ambigüitats, imprecisions, revisions i feina per tothom excepte per 
vostès.

Si us plau, deixin el victimisme. Ens haurien de donar les gràcies per aquests dos anys que han  
pogut copiar barroerament tot el que havíem fet nosaltres.

No en tenim la culpa l’oposició de la seva manca d’iniciativa ni  tampoc de la seva negligent  
manera de gestionar.

No manipulin més, no insultin la intel·ligència dels bell·lloquins i bell·lloquines, amb 2 anys tots,  
tos  ens  hem adonat  dels  aires nous  de l’ajuntament  de l’eficàcia  de la gestió  de l’equip  de 
govern, de l’habilitat per generar crispació, i del gran volum d’inversions que s’han fet al municipi.

I avui per acabar-ho d’arrodonir, el teatre de la moció de confiança.
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Aquest numerat, com ha dit l’Antonio, se’l podia estalvia senyor alcalde, i a la vegada tots els  
euros que val el ple d’avui.

Si  em permeten  els  llegiré el  que diu  “La  disposición addicional  decimosexta del  la  Ley  de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”.

1. “Excepcionalmente, cuando el Pleno de la Corporación Local no alcalzara, en  
una  primera  votación,  la  mayoría  necesaria  para  la  adopción  de  acuerdos  
prevista  en  esta  Ley,  la  Junta  de  Gobierno  Local  tendrá  competència  para  
aprovar:” 

La competència per aprovar quatres coses.

a) “El presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente  
exista un presupuesto prorrogado”.

Son tots els ingredients que tenim a Bell-lloc, tenim uns pressupostos prorrogats que no s’han 
aprovat.

Per tant si realment el que vostè li preocupa, el que vostè vol aconseguir avui es aprovar els seus 
meravellosos i actualitzats pressupostos, perquè els nostres es veu que són obsolets, no calia 
organitzar tot aquest espectacle, amb una senzilla reunió de Comissió de Govern quedaven els 
pressupostos aprovats, i no val a dir que ho han fet per transparència, això avui ja no toca.

Suposo que aquest detall  si que el sabien la resta de companys, que ho podien aprovar per 
Comissió de Govern.

Però com ja tots comencem a saber que quan vostè diu una cosa és que en pensa una altra de  
diferent, estem convençuts que el que vostè vol és forçar a l’oposició que li fem una moció de 
censura  per  poder  continuar  amb  el  seu  paper  estel·lar  que  és  la  víctima  dels  malèfics 
Convergents.

I ha utilitzat estratègicament l’eina de la moció de censura, de la moció de confiança, perdó.

Doncs estigui tranquil ja li hem dit moltes vegades i avui li repetirem clar i català, la confiança li  
va donar el poble de Bell-lloc fa 2 anys i nosaltres vam respectar la voluntat dels bell·lloquins i  
bell·lloquines, per això vam fer un pas al costat i vam deixar que vostè tingués l’alcaldia.

Vostè ha col·laborat contínuament a sembrar el dubte sobre la nostra credibilitat i honestedat 
personal i com a regidors, fins a l’extrem de no voler dir que estava d’acord en el que havia dit un  
jutge, amb l’excusa de que vostè no hi era quan van passar els fets.

I avui amb cara de circumstàncies i amb tot el dramatisme del que és capaç ve i ens demana 
confiança. Cap de nosaltres li tenim, ni li donem la més mínima confiança. 

I també li volem dir molt clar, no li farem moció de censura.

Si em permeten també els llegiré el que diu l’article 197 bis de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de  
juny, del Règim Electoral General.

1. “El Alcadle podrà plantear al Pleno una cuestión de confianza, vinculada a la  
aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos:”
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També hi ha quatre assumptes que es poden vincular.

a) “Los presupuestos anuales”.

3.  “Para la presentación de la cuestión de confianza serà requisito previo que el acuerdo  
correspondiente  haya  sido  debatido  en  el  Pleno  y  que  éste  no  hubiera  obtenido  la  
mayoría necesaria para su aprobación”.

Continuem tenint els requisits.

5. “... cuando la cuestión de confianza se vincule a la aprobación o modificación de los  
presupuestos anuales. En este caso se entenderá otorgada la confianza y aprobado el  
proyecto  si  en el  plazo de un mes desde que  se  votara el  rechazo de cuestión de  
confianza no se presenta una moción de censura con cadidato altenativo a Alcalde, o si  
ésta no prospera.”

Per tant, senyor alcalde li  repeteixo no li farem cap moció de censura, la llei no ens obliga i 
nosaltres no en tenim cap interès.

D’aquí  un  mes  els  pressupostos  quedaran  aprovats  i  vostè  continuarà  sent  alcalde.  No  li 
posarem tant fàcil, vostè va voler la incondicional alcaldia fa 2 anys, hi havia altres opcions, es 
podia fer una alcaldia compartida que donades les circumstàncies potser hauria estat el més just 
i el més beneficiós per tot el poble.

Segurament hauria estat la solució per no arribar al nivell d’enfrontament i crispació que estem 
vivint al nostre poble. Però vostès no ho van voler ni esmentar i no érem nosaltres els que havien 
de venir a fer la proposta, va ser vostè el que ens va convocar i esperàvem de vostè aquesta  
proposta o alguna cosa semblant o com a mínim la possibilitat de negociar, no és veritat el que 
ens ha dit que va venir amb la mà estesa i amb ganes de negociar. Va venir amb la paraula 
innegociable, i no a sobre de la taula com ens va dir l’altre dia, no, l’alcaldia estava sobre la taula,  
l’alcaldia era innegociable a la primera reunió, o sigui que el que ens ha dit no correspon a la 
realitat  que nosaltres  vam viure,  això que ens  ha dit,  segurament  ho va fer  amb uns  altres 
regidors, però amb nosaltres li puc assegurar que no.

Ara que passa, que ha canviat, les mentides explicades fins ara no són sostenibles. No s’han 
trobat  els  draps bruts  que  van assegurar  que hi  havia.  Els  compromisos  adquirits  s’han de 
complir i no sabem com ho farem. Els “marrons que no es volia menjar” van creixent. O potser  
també el  procés d’independència  al  que havien de donar un suport  incondicional,  s’apropa i 
sembla que pot suposar un perjudici personal pels funcionaris. En aquest cas millor no estar-hi 
implicat.

Doncs sigui valent senyor alcalde, si no sap com gestionar aquesta situació que vostè solet ha 
generat, solet amb tota la companyia, i li vol passar la patata calenta a algú.

Escrigui una carta de dimissió, motivi-la i presenti-la, tingui la decència de dir la veritat i d’assumir  
la responsabilitat que li pertoca.

Els  bell·lloquins  i  bell·lloquines  mereixen un alcalde amb predisposició,  iniciativa,  voluntat  de 
servei, capacitat per fer de mediador i amb un alt nivell de compromís.

L’alcaldia no és un joc, els adults quan assumim un compromís el complim fins al final. A vostè li 
queden  2  anys  de  compromís  encara,  per  tant  el  grup  del  PDeCAT no  acceptem aquesta 
imposició que ens està presentant avui i votarem que no.

12



Sr. Carles Palau, gràcies. Ramon vols dir alguna cosa? 

Sr. Ramon Consola, si, voldria explicar, ja que s’ha fet esment, com van anar les negociacions 
del  pressupost.  A les  negociacions  del  pressupost,  quan  vam anar  a  parlar,  del  pressupost 
bàsicament  no  hi  ha  gran cosa a dir  perquè  hi  havia  partides  que pràcticament  coincidim i 
algunes  petites  modificacions,  nosaltres  vam proposar,  com ha dit  la  Rosa,  l’auditoria,   una 
auditoria que volíem que s’audités, això us ho dic avui a vosaltres que esteu aquí, gent del poble 
i gent de fora del poble, una auditoria que audités els comptes mentre vam ser nosaltres i que  
digués si realment s’havia fet algo o no, perquè si no s’havia fet res, que poguéssim rentar la  
cara del poble.

Segon, modificació del POUM, perquè hi havia un senyor d’aquí Bell-lloc, per temes personals, 
havia denunciat a un veí, i  hi havia un problema amb les teulades, i  estaven ficant contra la 
espasa i la paret als tècnics municipals, arquitectes, secretaris i de rebot hi havia també implicat  
el polígon industrial perquè també estava implicada aquesta obra del polígon industrial.

Tercer, ja li he dit a l’alcalde, no hi havia cap revenja personal contra ningú, el senyor Josep 
XXXX, que ha estat integrat al grup d’esquerra, i aquest senyor, va utilitzar tot aquest escrit per la 
tercera denuncia a Fiscalia, i aquest senyor ens tractava de corruptes, quan tot allò era una farsa 
de mentides, i això us pot perjudicar, perquè el grup d’Esquerra en cap moment ens van dir que 
la carretera nacional fos de la Diputació, és a dir, una sèrie de mentides, per tant nosaltres no  
volíem col·laborar en un pressupost que se li donés feina a aquesta persona, quan ens havia 
tractat de corruptes, ni continuarem donant suport a aquesta persona que ens demandi per algo 
perquè ens ha perjudicat mentin, mentin, i ens tractava de corruptes.

Això el  senyor  Alcalde diu que és un revenja  personal,  no ho se com ho entendria  ell  si  el 
tractessin de corrupte i sortigués en un document públic.

Del tema dels camins, jo li recordo que a finals del 2016, vam modificar la partida, la vam ampliar  
en 15.000€.

Sr. Carles Palau, finals del 15 si.

Sr. Ramon Consola, doncs finals del 15, i es van arreglar els camins, jo avui fins i tot em sento 
afalagat, per les xarxes es digui que tenim 3.000€, per arreglar els camins i estava molt més bé  
que ara, això dona catxe, perquè amb menys diners deixar les coses millor, dona catxe. Però jo li  
diré una cosa, i això se li ha d’explicar a la gent, les partides, com sempre hem dit, son partides  
vives, i si fa falta un ampliació es fa, nosaltres quan vam ampliar la partida de camins, que li vaig  
dir  que  nosaltres  gastàvem  entre  10.000€  i  12.000€,  el  manteniment  de  camins,  el  vam 
augmentar fins a 15.000€, perquè enteníem que amb aquests diners els manteníem igual, una 
altra cosa serà que vostès es van passar de frenada i se’n van gastar 29.000€, i aquesta partida 
es va menjar la meitat de l’any següent. Hi havia molta més despesa, va haver factures que es 
van  tenir  que  passar,  molta  més  despesa,  llavors  nosaltres  som del  criteri  que  en  aquesta 
partida, si nosaltres que hem gestionat un pressupost i es feien bé les coses, i teníem uns diners  
i es pot fer igual, entenem que vostès han de fer el mateix, i a això es diu gestionar, no amagar 
coses, sinó gestionar, si una persona per fer una determinada cosa li costa 10 i la fa bé, no té 
sentit que després es pagui 20 per fer la mateixa cosa, no té sentit, per tant, a això es diu gestió.

Amb el que ha dit vostè que va buscar consens, jo que sàpiga a mi ningú no m’ha preguntat mai  
res, l’única reunió que vam tenir, va ser la que ha dit la Rosa, i a partir d’aquí, no hem tingut cap  
més, cap més, i després no s’excusi, es que a les reunions dels plens no venen, no ho sé. Jo no  
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sé quin significat té. Podem venir i hem vingut a algunes, no dic que a totes, però hi ha punts, 
que no cal que perdem el temps, perquè ja estem entesos, vostès tenen un criteri i nosaltres en 
tenim un altre i això és el món polític, tots tenen el seu, el món polític té la seva ideologia, i  
s’entén que s’ha de respectar, que és el que deia abans l’Antonio. L’Antonio pot ser del PP, l’hem 
de respectar no l’hem de criminalitzar, aquest senyor avui representa una part del poble, vostès 
són  d’Esquerra,  i  nosaltres  som  del  PDeCAT  i  segurament  que  en  algunes  coses  podem 
coincidir, però amb moltes no, i s’han de respectar totes.

Llavors el que acaba manant és la majoria, perquè el poble, arroplega les idees i les plasma en 
una papereta, però repeteixo, que buscar el consens, jo que sàpiga, no ho sé, mai.

Del tema de les gravacions, no hem estat mai en contra de les gravacions, volíem que es fessin 
bé, i així va ser, així va ser, la llei de protecció de dades els hi va escriure una carteta, al cap de 
sis mesos, que nosaltres insistíem en que s’havia de fer bé, perquè s’estava gravant a menors a 
la sala i no es podia fer. I al final els hi van tocar el crostó, i si se’n recorda en un ple, vam tenir  
que fer un ple, i ho vam tenir que arreglar nosaltres, en el tema del plens, no hem estat mai en  
contra, jo l’única cosa que estava en contra, i ho dic, i ho continuaré dient, perquè entenc que 
avui és un dia que hi ha gent aquí, per tant, és un dia que és de gratificar, que la gent si vol saber 
algo del poble que vingui al ple, i a mi el que no m’agrada es que voltin les actes pel terra del bar, 
això és el que no m’agrada, les actes de l’ajuntament no són per repartir-les per les botigues i 
pels  bars,  que  després  es  llancen  pel  terra.  Jo  crec  que  un  ple,  és  el  màxim  òrgan  d’un 
ajuntament, i l’acta és el que plasma aquest màxim òrgan i no té sentit que es vagi repartint com 
si fos una propaganda, això és el que a mi no m’ha agradat mai. El tema de la gravació, no 
m’importa, però fem-ho bé, i al final doncs com sempre, la història ens dona la raó.

Que  curiós,  vam  rebaixar  els  impostos  i  ara  es  veu  que  han  sobrat  200.000€,  ens  vau 
criminalitzar, doncs no devíem anar tant malament, si els hi ha sobrat 200.000€, jo me’n recordo 
el debat que vam tenir aquí, jo els hi vaig dir que anàvem bé, perquè, perquè al final gràcies a la 
nostra bona gestió, es van amortitzar tots els crèdits i es va deixar de pagar interessos i gràcies a  
la nostra bona gestió,  i  vostè no ho ha dit,  l’Ajuntament  de Bell-lloc està  net,  i  vostè podrà 
aprofitar  aquest  romanent  de tresoreria  per  invertir,  gràcies  a  la  nostra  bona  gestió,  perquè 
l’Ajuntament de Bell-lloc no deu ni cinc, i a damunt van deixar 192.000€ en positiu.

Lo de la participació ciutadana, vosaltres teniu una idea, i nosaltres en tenim una altra, i s’ha de 
respectar, no es pot criminalitzar, si a les pròximes guanyeu vosaltres per majoria, doncs s’ha 
acabat, però no es pot criminalitzar. No es pot dir que ens estem barallant contínuament, perquè 
nosaltres us hem votat  a favor  de moltes coses,  ampliacions de partides,  us vau passar de 
frenada i jo a contra grup vaig tenir que votar perquè poguéssiu pagar totes les factures, totes les 
factures, i va ser aquí, perquè aquell dia no tenia perquè pagar, perquè és feina de l’alcalde no  
passar-se de les partides i tenia moltes factures per pagar, però pel compromís que va agafar el 
Sr. Miquel Campàs a la reunió, això que dius que no ve mai ningú, i va venir a la reunió, com  
moltes vegades fa, i el Miquel Campàs assumint una responsabilitat de Bell-lloc i dels proveïdors 
de Bell-lloc, nosaltres la vam assumir i vaig votar, jo personalment, a favor de que poguéssiu 
pagar les factures.

En unes altres circumstàncies, i  segons qui hi hagués set, potser hagués dit t’has passat de 
frenada, que no cobrin, i estaríem dins a la llei, perquè la responsabilitat és de l’alcalde, no tenen 
perquè encolomar-li aquest mort als de l’oposició.

Tema de l’INCASOL, el tema de l’INCASOL també dona per molt, i us ho explicaré ara que hi sou  
tots, perquè ho sapigueu, perquè ara resulta que tots, ens pengem medalles perquè si no hi 
hagués estat el polígon no ens les podríem penjar, per tant, suposo, jo no vull treure el mèrit a 
ningú, ni treure de penjar medalles a ningú, sempre ho he dit, però jo crec que és el mèrit de tots 
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que avui pugui haver empreses, i  dic de tots, i  això ja ho vaig dir en un ple, començant per  
Ramon Panés, perquè va ser el que va iniciar tota la idea, i tota la resta que ha passat, ha anat 
treballant, no ara al final.

El tema INCASOL, nosaltres quan vam deixar l’alcaldia, ho vam deixar a punt un conveni per 
signar, ho sabia el senyor alcalde, va passar el temps, i no es va signar, aquest conveni al cap 
d’un temps venen empreses i no hi ha res, l’equip de govern el modifica; paraules d’INCASOL; i  
aquí present el senyor Antonio Rispa, i vam anar nosaltres a parlar-hi, i ens diuen mirin l’únic 
conveni que per nosaltres és viable, és el que vam tancar nosaltres, perquè nosaltres si una cosa 
sempre van tenir clara, va ser separar el poble del polígon, perquè el polígon podia arruïnar el 
poble, per tant, sempre, i això també ho vam dir, sempre ho hem separat. Anem a Barcelona i 
ens diuen que més voldríem nosaltres que signar aquest conveni, i quin problema hi ha, que 
l’Ajuntament no vol, paraules textuals, i encara l’Antonio va dir, bueno, quan ens veiem tots els hi 
preguntarem.

En el transcurs d’aquest temps es van modificant els convenis, va canviant la llei, canvia tota la 
modificació, i el poble de Bell-lloc surt perjudicat, nosaltres no acceptem, i diem, això no pot ser,  
perquè el poble ha de sortir lliurat de tot el  gasto que se li pugui acumular al poble i tota la  
responsabilitat, al final, al final arribem a un acord, no se el perquè, es diu que al febrer es farà 
un ple, no es fa el ple, passa el temps i es torna a modificar la llei, hem de tornar a treballar en un  
conveni nou, els advocats de l’INCASOL, paraules textuals, dient no entenem com un ajuntament 
pot anar contra del seu poble, paraules textuals, nosaltres forts que forts, i estàvem disposats a 
parlar amb aquests senyors que al final hi vam parlar perquè vinguessin, per explicar-los-hi la 
situació. Al final la situació gràcies a deu, es va tancar, no tot lo favorablement pel poble, perquè  
entenem que hi ha un conveni  de manteniment el  qual hi  ha un defecte,  però bueno,  es va 
tancar, entenem amb uns propòsits més positius que no pas els inicials, per tant el  tema de 
l’INCASOL, també té història.

Jo crec  que el  poble  de Bell-lloc ha d’estar  agraït  de tenir  aquesta oposició,  agraït,  perquè 
segons quina oposició hagués agafat, avui potser ens queixaríem, i sortirien perdent.

I per lo demés jo ara, li faria un esment, fitxis una cosa, ara imaginem-nos en aquest poble, i ara 
ens situaríem en una situació virtual, perquè ara ja ho veig difícil, estant tots els ponts enfonsats,  
i ho veig molt complicat, però imaginis que aquell dia que vostè ens crida, ens diu, com ja havia  
passat una altra vegada amb el grup d’Esquerra, també he de dir que el senyor Roure, jo penso 
que va ser una gran persona i va pivotar el grup molt bé, però bé imaginis aquell dia que vostè  
ens diu compartim alcaldia i nosaltres li diem que sí, i vostè aprofita la nostra experiència, perquè 
en teníem, i haguéssim continuat, avui aquest ambient crispat, segurament aquestes coses que 
es fan d’un manera, potser les haguéssim fet millor, i segurament tota aquesta experiència que 
nosaltres tenim avui la podrien tenir vostès, i això també sumaria, i al menys haguéssim tingut  
entesa, jo crec que ara és difícil, perquè tots els ponts que hi havia han quedat tots rebentats, i  
no per part nostra sinó per part seva, i jo crec que reposar els ponts no ens toca a nosaltres, sinó 
que els hi toca a vostès. Per tant com ha dit la Rosa, nosaltres, bé ja ho veuran a la votació, que 
suposo que serà al final.

Sr. Carles Palau, molt bé, gràcies, el grup de Bell-lloc es Mou vol dir algo? Rosa em sembla que 
ja heu tingut el vostre temps.

Sra. Rosa Buira, no faré cap més comentari, només dir-li a la senyora secretaria, que si no li sap 
greu li passaré el que he llegit per escrit, i així li serà més fàcil.

Sr. Carles Palau, gràcies. Grup de Bell-lloc es Mou? 
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Sr. David Folguera, pensava que hauríem d’arribar a les dotze alhora de votar.

Sr. Ramon Cònsola, si voleu explico més.

Sr. Carles Palau, vale, vale, si presentéssiu les propostes a temps, no caldria fer-les així.

Sr. David Folguera, avui ens presenta l’alcalde una qüestió de confiança, per tant el que fa el  
Carles com alcalde, és preguntar al ple si encara gaudeix d’un suport majoritari, com es va tenir  
el dia de la seva investidura, al qual li vam traspassar el poder perquè ell fos l’encarregat de 
formar govern.

Una qüestió de confiança, ens porta a dos puestos, no és res més que una de les eines que 
treballa el Règim Local a l’alcalde, per poder desencallar un pressupostos que no han tingut una 
majoria  de  vots  afirmatius  en  un  ple,  i  com els  nostres  pressupostos  no  hi  ha  voluntat  de 
tornar-los a negociar, per tant no és ni molt menys una eina de decisió gens fàcil. Són processos 
en el que t’ho jugues tot o res. 

Sap que com alcalde te’n pots sortir i per tant desencallar uns pressupostos i que el teu govern  
els pugui desenvolupar o que pots perdre l’alcaldia i també el govern. 

Per molt que sembli estrany, són processos que encara que molt iguals, que passen dia a dia als 
ajuntaments i fins i tot al mateix Parlament, les qüestions de confiança són se’ns dubte decisions 
d’ultimàtum, quan vols tirar endavant el teu projecte, ja sigui per modificar taxes o per aprovar un 
pressupost, les qüestions de confiança es fan quan no tens cap polític més que vulgui recolzar-lo 
i/o negociar-lo i en trobes en minoria, com li va passar al president Puigdemont quan la CUP no  
volia votar a favor dels seus pressupostos o com li va tocar casi fer a la mateixa Colau, amb  
l’Àngel  Ros  que  van  al  final  acabant  venent  els  seus  idearis  socialistes  i  ciutadans 
respectivament.

Quan tu et presentes a unes eleccions, ho fas amb un grup de gent, perquè els electes amb un 
programa electoral que no és més que una declaració d’intencions. Després de les eleccions i 
amb el suport que ha tingut, són quatre anys per desenvolupar i difondre, en el nostre cas la 
declaració d’intencions ja sigui al govern o a la oposició.

Quin sentit té que algú que avui estigui aquí sigui incapaç d’entrar a negociar uns pressupostos o 
qualsevol punt del seu programa electoral, que segurament sigui beneficiós pel poble, encara 
que no sigui la prioritat d’aquest govern, per tant l’única opció que ens quedarà ara, i també ja la  
havíem valorat als pressupostos del 2016, és presentar aquesta qüestió de confiança.

No és un acta de valentia, com alguna persona ens ha dit, un acte de valentia és se’ns dubte,  
posar-nos  al  capdavant  de les llistes d’aquest  ajuntament,  fer-nos amb l’alcaldia i  formar un 
govern amb tant sòls cinc regidories, això és un acte de valentia. El que fem avui és un acte de  
responsabilitat.

I ser responsables amb el poble, amb la gestió de l’ajuntament, i sobretot cap a totes aquelles 
persones que ens van donar suport electoral, als que els hi vam fer palès que desenvoluparíem 
el nostre projecte. Nosaltres no vam ser valents aquell dia de la investidura per tenir el poble en 
un bloqueig constant, per tant nosaltres farem costat al alcalde, perquè sabem, i perquè tenim 
molt clar que volem continuar en aquest govern, i perquè tenim molt clar que pesi el que pesi 
l’alternativa ara mateix no es pas abandonar.

Sr. Carles Palau, Rosa vols comentar alguna cosa? 
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Sra. Rosa Romà, en la línia que ha exposat l’alcalde i el regidor, quan es presenta una qüestió de 
confiança, no és una decisió fàcil de prendre. És una decisió estudiada, consensuada i sobretot  
un acte de responsabilitat molt gran.

La paraula qüestió, és cert, que descol·loca, es pot interpretar de moltes i diferents maneres, 
depèn de com s’utilitzi però penso que la més important és emprar-la a la de preservar la dignitat  
i el benestar dels nostres veïns i veïnes de Bell-lloc.

Igualment també s’ha de tenir en compte els aspectes i les relacions personals, les mateixes que  
han estat motiu de debat en moltes ocasions i en molts plens.

Heu volgut donar una imatge de com som de mal companys, gens solidaris i no saber estar a 
l’alçada de les circumstàncies.

Pel que fa a la moció, no és cert, la manifestació de presumpció d’innocència ho diu tot. Ho hem  
dit  sempre,  tot  i  això en política ho podem entendre com un  argument  per  fer  oposició.  En 
qualsevol mandat amb una legislatura normal, hi hauria d’haver adversaris polítics per debatre, 
consensuar o discrepar. El problema és quan això es converteix en la paraula enemic polític.

Així que si que realment s’ha provocat un problema que dóna molt per reflexionar.

Per acabar el suport més incondicional al nostre alcalde i la resta de l’equip de govern, i que 
passi el que passi, penso que tots els equips de govern, que han passat pel nostre ajuntament, 
han treballat en el convenciment de donar un servei i un benestar pel qual van ser escollits.

Després per al·lusions com que veig que has tornat amb el tema de la visita a la Diputació, no 
entraré amb polèmica perquè crec que va quedar discutit al ple del setembre de l’any passat, va 
quedar prou expressat.

Sr. Carles Palau, ara si em permeteu debatre uns quants punts que heu comentat.

I començaré per un que has iniciat tu Antonio i que també comparteix el grup de Convergència. 
Efectivament  existia  aquest  article  de  la  llei  de  la  LRSAL però  si  no  en  falla  la  memòria  i 
demanaré a la secretària que m’ho confirmi, hi ha una sentència del Tribunal Constitucional tant 
amic del PP que fa un any aproximadament, que va anul·lar aquest article. 

És així senyora secretària?

Sra. Elena Bergés, si la sentència del Tribunal Constitucional 111/2016 de 9 de juny de 2016, per 
la qual declara inconstitucional la disposició addicional setzena de la Llei de Bases de Règim 
Local.

Sr. Carles Palau, per tant la vostra teoria de la conspiració sobre que nosaltres podíem aprovar  
per junta de govern el pressupost queda desmuntada, per desgràcia una altra vegada el Tribunal  
Constitucional només fa que martiritzar-nos als catalans i entre altres, als bell·lloquins aquesta 
vegada. 

Si us plau estic parlant jo.

Molt bé, després Antonio has comentat el tema de les retribucions de l’alcalde, et recordo que 
vaig ser jo el que va portar el tema al ple, no vau ser vosaltres els que ho vau retreure. Si que 
vau treure el paper, però el que va portar el tema al ple vaig ser jo.
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Continuant amb els comentaris que heu fet, Rosa sempre has de recordar que nosaltres només 
hem guanyat per 26 vots, i avui has tret el tema que s’ha conjurat un munt de gent, com diu  
l’Oriol Junqueres, conjurar vol dir un grup de gent conjuntament juren portar a terme una acció,  
no has parlat de conjurar, ho he dit jo, però has dit que un munt de gent es va agrupar amb 
l’objectiu de derrocar al govern del Ramon Cònsola. Jo només dic una cosa si no haguéssiu 
perdut  els  150  vots  que  vau  perdre  del  2011  al  2015  vosaltres  estaríeu  aquí  i  nosaltres  a 
l’oposició. Per molt que nosaltres haguéssim tret aquets 26 vots, per lo tant és el poble el que 
decideix.

Si us plau Rosa no t’he interromput en tota l’estona, t’agrairia tinguessis el mateix respecte quan 
parlo jo.

Llavors, en una negociació, jo crec que ha d’haver propostes per les dues bandes, val, no en vau 
fer cap de proposta, un quan s’assenta en una taula de negociació fa una proposta i l’altre fa una 
contraproposta, que jo recorda del vostre cantó no va sortir cap de contraproposta, d’acord.

Pel que parleu, sempre parleu de crispació, de que hem portat al poble una crispació, jo no sé si 
és que em passejo per un altre poble o que, la gent del carrer em saluda, la gent del carrer a  
vegades em para a parlar i crispat, crispat, excepte vosaltres quan estem aquí al ple, no veig a 
ningú crispat, d’acord.

Perquè has tret el tema, que em fa gràcia, perquè avui a la tarda m’han passat una captura de 
pantalla del  vostre facebook, el  tema de la por que tinc a que m’inhabilitin com a funcionari 
públic, coses que estic fent com alcalde, que potser he obert massa la boca, que ara tinc por. Si  
tingués por no hagués sigut el primer alcalde en penjar l’estelada al balcó. Si tingués por a la  
inhabilitació, no hagués sigut el primer alcalde en treure el retrat del rei de la Sala de Plens, i 
ningú s’ha queixat encara, ja fa més de dos anys.

De moment dels que som aquí, el grup de Bell-lloc es Mou som els únics que no ens fa por  
fer-nos una foto amb una estelada, no és el cas del grup del PDeCAT o Convergència que els 
dos últims 11 de setembre, es fa la foto a la plaça 11 de setembre, però no surt l’estelada que 
està penjada.

Per lo tant tampoc em fa por perdre la feina, perquè per sort puc ser un dels pocs afortunats en 
aquest país que al cap de dos dies en tindria una altra, ni que fos escombrant el carrer, a mi 
perdre la feina no em fa perdre la son, ni menys em fa agafar por alhora de prendre decisions  
com alcalde.

Has dit al final Ramon de que imaginat si aquell dia en aquella reunió jo tiro el mantell, imaginat  
si en aquella reunió haguessis fer una contraproposta i haguéssim arribat a un acord. Nosaltres 
em fam fer una i vosaltres no en vau fer cap.

Estic parlant jo Ramon, jo no t’he interromput, si us plau.

Imaginat si aquell dia haguéssiu fet una contraproposta, no sé on estaríem.

Has parlat del tema dels 3.000€ de camins, avui a data d’avui tema pressupost 2015 prorrogat, la 
partida de camins només està dotada amb 3.000€, evidentment ja em gastat més, igual que vaig 
fer l’any passat, però no he gastat mai 29.000€, l’any que he gastat més han estat 19.000€, no  
sé d’on treus els números.
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De les valoracions no he dit mai que estiguéssiu en contra, almenys no ho he dit avui, he dit que  
estàveu en desacord, es pot estar en desacord amb el sistema amb la manera de fer-ho, però no  
estàveu en contra.

Vau pagar tots els crèdits abans de les eleccions, curiosament l’any passat van tenir que fer front  
a  24.000€  dels  famosos  crèdits  que  no  es  van  comptabilitzar  bé  l’any  2015,  abans  de  les 
eleccions i ara hem acabat de pagar, dos pagaments un de 50.000€ i un altre de 80.000€ a la 
Unió Europea i a la Diputació, perquè hem hagut de retornar el IVA suportat per l’obra de la  
Incubadora, si ja sé que em diràs que aquest IVA ja el vam recuperar nosaltres a Hisenda, però 
bueno, són 80.000€ que han tingut que sortir del calaix.

I m’agrada que em diguis que amb el tema d’INCASOL no t’has de posar medalles perquè això 
ho vaig dir jo al ple de l’INCASOL, que ningú s’havia de posar medalles i curiosament el mateix 
que et van dir a tu INCASOL que érem nosaltres els que no volíem signar, l’INCASOL m’ho deia  
a mi que éreu vosaltres els que no volíeu signar, però com que va costar molt fer una reunió a 
tres bandes, no sabíem mai si l’INCASOL jugava amb nosaltres o no jugava, senzillament perquè 
no vau permetre d’assentar-nos tots en una mateixa taula a negociar.

I  referent  als  pressupostos  d’enguany  a  la  negociació,  tinc  aquí  el  document  que  ens  vau 
entregar, tant el PP com el PDeCAT, on tu marques que eren un parell de condicions senzilles i  
tal. Les llegiré perquè crec que la gent té dret a saber quines són les condicions prèvies que ens 
vau posar abans de negociar els pressupostos.

Una era l’aprovació definitiva de les modificacions del POUM. A hores d’ara hi ha l’aprovació 
inicial, ha acabat el període d’exposició, i només queda fer l’aprovació definitiva, per tant crec 
que això està encaminat.

Acceptar una auditoria de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell dels anys 2004 al 2016. Crec que ara 
ja no caldrà perquè el jutge ha arxivat el vostre cas.

En la partida de camins reduir 5.000€ i que els tornin a arreglar els agutzils tal i com s’havia fet  
fins ara amb bon resultat. Com sempre és una diferència de criteris alhora de donar feina.

Estar al corrent de resposta de tots els escrits entrats pel registre de l’ajuntament de tots els  
grups polítics. A data d’avui, jo si no em falla la memòria, només queda un per contestar.

Punt número 5, no contractar al Sr. Josep XXXXX, tal i com es demana a l’escrit no contestat i  
entrat en data 10 de gener del 2017.

Acabo de llegir i després tornaré a aquest punt.

Punt 6 totes les partides que estan a zero, no es donaran com aprovades i quedaran anul·lades 
del pressupost. Ja ho vaig dir que això era una simple qüestió que alhora d’imprimir no s’havien 
esborrat, i per tant al pressupost només es portarien les que estaven quantificades.

I com a peu del document tenim aquesta frase, que és la que a mi, m’agrada més de tot el 
document. Si no es compleixen algun d’aquests requisits no es donaran les condicions per a que 
els pressupostos puguin ser aprovats definitivament.

I fent referència a una línia de la resposta que en vau fer, que vosaltres parleu de xantatge, la 
definició de xantatge tal com consta aquí és “l’acció d’exigir alguna cosa especialment diners a  
algú en benefici propi i sota l’amenaça de fer públic algun assumpte.” Evidentment diners no en 
vau demanar però si que vau exigir alguna cosa tal i com diu la definició.
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Tornant al punt número 5 d’aquests requisits per l’inici de l’aprovació dels pressupostos, que és el 
no contractar al Sr. Josep XXXX, jo considero que això és una exigència il·legal, per una senzilla 
raó, no entraré ja en qüestions ètiques, que també ho podríem discutir, però la Llei de Contractes  
de l’Administració  Pública  no  contempla  el  fet  de la  revenja  personal  com un  motiu  per  no 
contractar  una  persona,  per  tant  si  aquesta  compleix  amb  els  requisits  requerits  per 
l’Administració, jo com Alcalde o el Ple no li pot negar a aquesta persona si es presenta a alguna 
licitació de presentar-se i si la guanya, adjudicar-li  el  contracte.  Ara si tu,  creus que aquesta 
persona t’ha faltat al respecte i tal, tens altres vies per reclamar-li o per iniciar alguna via contra 
aquesta persona, però no utilitzar l’Ajuntament i menys l’alcaldia per impedir-li a aqueta persona 
realitzar una feina.

Una vegada marcades totes les postures de tots els grups municipals, passarem a la votació. Us 
recordo el sistema de votació que toca avui, perquè és una votació especial, la secretària llegirà 
el nom dels regidors per ordre alfabètic, l’últim serà el nom del President i els regidors hauran de 
dir en veu alta SI, NO o abstenció.

Senyora secretària quan vulgui.

Resultat de la votació nominal: 

Sr. Jaume Amorós Bonet - No.
Sr. Miquel Amorós Folguera - Si.
Sra. Rosa Mª Buira Castell - No.
Sr. Miquel Campàs Pla - No.
Sra. Nadir Castells Gené - Si.
Sr. Ramon Cònsola Palau - No.
Sr. David Folguera Casas - Si.
Sr. Antonio Rispa Fàbrega - No.
Sra. Rosa Mª Romà Navarro - Si
Sra. Montserrat Segura Basela - No.
Sr. Alcalde, Carles Palau Boté - Si.

Es sotmet a votació, es rebutja la qüestió de confiança amb el següent recompte de vots (5 vots  
a favor d’atorgar la confiança i 6 vots en contra d’atorgar la confiança).

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

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